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Limba ca loc al memoriei
Cosmina-Maria Berindei

Construcţia

unei

naţiuni şi „cultura

amintirii"

În condiţiile provocărilor pe care le implică procesul globalizării, cu toate consecinţele
sale în planul uniformizării, evidenţiată prin atenuarea diversităţii culturale, apelul la
memoria naţională este absolut necesar pentru evitarea alienării sociale şi pentru menţinerea sănătăţii (vitalităţii) unei societăţi. Coeziunea socială se bazează pe împărtăşirea
unor valori comune, dar într-o lume în care forţe centrifuge pot desprinde uşor individul
de pe traiectoria unui destin definit identitar, ce are un trecut şi proiectează un viitor,
apelul la memorie este esenţial pentru regăsirea sensului individual într-o lume compozită. Preocuparea în faţa pericolului de dispariţie a memoriei naţionale a generat un
subiect de reflecţie pentru specialiştii europeni. În acest sens, istoricul francez Pierre
Nora (n. 1931) a introdus conceptul de loc al memoriei (lieu de memoire) în analiza
felului în care se cristalizează memoria colectivă a unei naţiuni. Identificarea locurilor
memoriei permite studiul sentimentului naţional într-o manieră ce depăşeşte abordările
tradiţionale, tematice sau cronologice, o manieră orientată spre elementele de referinţă
ale culturii unei naţiuni, învestite cu semnificaţie simbolică în memoria colectivă.
Sărbătorile, emblemele, monumentele, eroii, limba, dicţionarele sau muzeele sunt locuri
ale memoriei în măsura în care, datorită voinţei umane şi forţei legitimatoare a timpului,
dar şi datorită recunoaşterii oficiale prin instituţionalizare, au devenit elemente simbolice,
păstrate de memoria colectivă. Comunitatea se raportează la toate aceste simboluri ca
la o esenţă a logicii sale de a fi. Întreţinerea lor comunitară este un demers al politicii
culturale, ce le salvează de la uitare, iar pe individ îl ajută să se construiască identitar,
să se revendice de la nişte valori, creându-i sentimentul apartenenţei la un popor.
Identificarea unor locuri ale memoriei ca entităţi învestite simbolic şi introducerea
lor într-un circuit ritmic al amintirii constituie aspecte ce fac posibilă conectarea generaţiilor prezente cu cele anterioare, prin raportarea la un trecut comun de la care se
revendică. De asemenea, memoria culturală, articulată pe raportarea la trecutul naţiunii,
este un permanent ferment pentru planurile şi speranţele incluse în politicile naţionale,
fiind un nutrient al viitorului. În acest context, locurile memoriei sunt expresia - materială sau imaterială - a ceea ce o naţiune nu are voie să uite, pentru a nu se pierde
într-un neant al prezentului standardizat, generat de globalizare. Este un mod prin care
se configurează identitatea şi conştiinţa de sine ale unei naţiuni printr-o comunitate
de memorie. Se articulează astfel o „cultură a amintirii" care „are de-a face cu «memoria care statuează comunitatea»" (Assmann, 2013, p. 30). Fixarea locurilor memoriei
ca demers asumat de politicile culturale, este concomitentă cu dispariţia memoriei
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(Nora, 1984). Mijloacele memoriei pe care le întreţinea tradiţia au dispărut,
iar în locul lor s-au instituit locuri ale memoriei . Proliferarea acestora este strict legată
de ideea că nu există memorie spontană şi de aceea trebuie create instrumente care să
întreţină amintirea : arhive, sărbători, discursuri. Întrucât un imens capital cultural trăit,
în intimitatea memoriei, era ameninţat cu uitarea, s-a construit un mecanism prin care
acesta să fie recuperat şi revalorizat într-un act restitutiv. ,,Cultura amintirii" întreţine
structurile conective, acele branşamente invizibile esenţiale pentru articularea „unei
imagini de sine comune, care se bazează pe de-o parte pe participarea la reguli şi valori
comune, pe de altă parte pe amintirea unui trecut locuit în comun" (Assmann, 2013,
p. 17). Cunoaşterea modului în care s-au constituit ca valori naţionale toate componentele la care fac apel locurile memoriei tine de asumarea identitară, devenind un fel de
datorie individuală şi legitimând pretenţia de recunoaştere a apartenenţei.
În istoria ideilor europene, atenţia îndreptată înspre bunurile materiale şi spirituale
aparţinând unei naţiuni este legată adesea de idealurile de emancipare naţională şi de
cele de constituire a statelor-naţiune. Astfel s-a articulat conceptul de patrimoniu şi
fiecare naţiune s-a preocupat de conservarea patrimoniului său, prin crearea de muzee
şi prin conferirea unui statut aparte unor bunuri materiale sau imateriale aparţinând
comunităţii naţionale respective. Constituirea patrimoniului este o componentă importantă de afirmare a culturilor naţionale, deziderat care a traversat tot secolul al XIX-iea,
extinzându-se şi în prima parte a secolului XX. Patrimoniul cuprinde toate vestigiile
materiale şi imateriale ale trecutului unei naţiuni sau, în sens mai larg, ale umanităţii.
Patrimoniul se referă la bunurile fundamentale, inalienabile. În definirea patrimoniul
imaterial, limba ocupă un loc special, alături de alte valori spirituale ale unei culturi:
obiceiuri, tradiţii, literatură populară.
Constituirea patrimoniului a fost demersul prin care s-a instituţionalizat memoria
naţională în statele Europei. A fost un proces lung, care a ţinut de conştientizarea necesităţii creării unor instrumente de conservare. În acest fel s-au creat muzee, arhive,
biblioteci (Nora, 1986b). Valorizarea patrimoniului a devenit modul în care statele lumii
se recomandă pe plan internaţional. În acest fel, viitorul internaţional al României este
legitimat prin memoria sa culturală, edificată prin patrimoniul cultural asumat, prin
instituirea unor sărbători, marcarea unor locuri de aducere-aminte, prin consacrarea
unor scriitori şi identificarea unor eroi naţionali.
Memoria ca proces psihic tine de resursele individuale de a codifica, stoca şi recupera
informaţii. Mare parte din acest proces se bazează pe limbaj, care constituie, de fapt,
fundamentul procesului cognitiv. Gândirea procesează materialul oferit de limbaj şi-l
structurează în funcţie de logica internă a individului, ca exponent al epocii sale. În
egală măsură, muzica, literatura, memorialistica surprind ceea ce istoria generează ca
trăire la nivelul individului, fiind rezultatul întâlnirii sensibilităţii individuale cu condiţiile existenţiale ale epocii. Toate configurează o atmosferă a prezentului. Limba cristalizează în cuvinte, în expresii fixe şi în structuri paremiologice ceea ce comunitatea
lingvistică retine peste timp din toate aceste trăiri. De aceea limba însăşi este o componentă a memoriei culturale, iar crearea unor locuri ale memoriei având ca obiect limba
a fost o preocupare a tuturor naţiunilor europene.
Când ne referim la memoria culturală, aceasta apelează palierul comunitar. Fată de
limbajul uman, care este un instrument de comunicare, având o întrebuinţare individuală, limba aparţine unei întregi comunităţi.
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Mecanismele memoriei colective presupun ca tot ce este stocat în calitate de bun
cultural să primească o semnificaţie în plus prin felul în care comunitatea se raportează
la acesta. O simplă activitate, repetată mimetic, nu intră în memoria culturală decât dacă
această repetare este învestită cu o semnificaţie: ,,Dacă rutinele mimetice capătă statutul de «ritualuri», adică, dacă pe lângă utilitate ele posedă şi o semnificaţie, se iese din
domeniul acţiunilor mimetice. Ritualurile fac parte din memoria culturală, deoarece ele
reprezintă o formă de transmitere şi de actualizare a sensului cultural. Acest lucru este
valabil şi pentru lucruri, când ele semnalează, dincolo de utilitate, un sens : simbolurile,
icoanele, reprezentările precum pietrele funerare, templele, idolii etc. transcend universul memoriei lucrurilor din momentul în care explicitează indexul temporal şi identitar
implicat în ele" (Assmann, 2013, p. 21).

Nationalismul romantic si valorificarea
patrimoniului lingvistic
J

J

În contemporaneitate, tot ceea ce ar putea constitui obiect al memoriei este înregistrat
şi transferat unor arhive. Întreaga societate trăieşte o obsesie a arhivării, ca şi când tot
ce produce umanitatea ar putea fi probă la un tribunal al istoriei. Nu toată această producţie arhivistică se instituie ca bun al patrimoniului naţional, dar, având posibilitatea
de a dobândi valoare simbolică la nivel naţional, are potenţialul de a deveni parte a
acestuia. Constituirea patrimoniului ca bun aparţinând întregii comunităţi este un proces
de articulare a memoriei culturale ca fundament al naţiunii. România, ca şi alte state ale
continentului european, s-a întemeiat pe baza entităţii culturale a naţiunii, adică pe o solidaritate construită pe spiritul de sacrificiu, în limitele unor fundamente lingvistice şi culturale comune. Astfel, pentru spaţiul cultural românesc, limba este unul dintre simbolurile
asumate ale construcţiei naţionale, fiind considerată un tezaur cristalizat de-a lungul
mileniilor, care a înmagazinat în timp, pentru a transmite mai departe, valori, atitudini,
moduri de a fi. În acelaşi timp, limba română este un capital al memoriei naţionale, a
cărei construcţie patrimonială a început în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
prin proiectul de realizare a DicJionarului limbii române în cadrul Academiei Române.
Accepţia limbii ca oglindă a spiritualităţii unei naţiuni îşi are originile în curentul
romantic european, intrând în istoria ideilor lingvistice prin Wilhelm von Humboldt
(1767-1835). Pentru filosoful limbajului pătruns de reflexia romantică, limba este o
energie prin care individul, împreună cu comunitatea căreia îi aparţine, participă continuu la crearea lumii. Forţa plăsmuitoare vine, conform concepţiei humboldtiene, din
manifestarea fenomenală a spiritualităţii fiecărui popor, iar forma limbilor „se află în
cea mai strânsă legătură cu dispoziţiile spirituale ale naţiunilor" (Humboldt, 2008,
p. 88). Odată cu teoria lui Humboldt, istoria ideilor lingvistice este profund reformată.
Limba nu mai este considerată un instrument gata pregătit, pe care individul îl va prelua
şi îl va folosi, ci o activitate continuă, o energie prin care individul, împreună cu comunitatea lingvistică de la care se revendică, creează o concepţie proprie despre lume.
Limba ca energie presupune că atât individul, cât şi comunitatea participă continuu la
recrearea lumii. Limba este înţeleasă ca un efect estetic al simţului lingvistic al naţiunii,
care „îşi înfige fibrele cele mai fine ale rădăcinilor sale în forţa spirituală naţională"
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(Humboldt, 2008, p. 55). Humboldt defineşte limba dintr-o perspectivă intrinsecă,
considerând-o „organul formator al gândului. Integral spirituală, integral interioară,
dispărând oarecum fără să lase urme, activitatea intelectuală se exteriorizează în vorbire prin
intermediul sunetului şi devine astfel perceptibilă pentru simţuri. Activitatea intelectuală
şi limba constituie o unitate şi sunt inseparabile. Chiar şi privită în sine, activitatea intelectuală
este legată de necesitatea de a intra în relaţie cu suntele verbale, căci altfel nici gândirea
nu ar putea să obţină claritate, nici reprezentarea nu ar putea deveni concept" (2008, p. 89).
Perspectiva humboldtiană, construită în jurul conceptului de limbă ca energie intrinsecă a naţiunii, a traversat naţionalismul lingvistic românesc. Ideologia naţionalistă din
spaţiul cultural românesc, articulată în iluminismul Şcolii Ardelene, a fost iniţial axată
pe aspectul latinităţii limbii şi a poporului român. Ulterior, ideologia romantică recuperează memoria naţională în dimensiunea sa istorică şi în cea lingvistică. Astfel,
naţionalismul romantic românesc s-a fundamentat pe reînvierea momentelor de glorie
din istoria naţională şi pe importanta acordată valorilor trecutului, credinţelor, datinilor
şi obiceiurilor tradiţionale. Limbii i s-a acordat, de asemenea, un rol important.
Romanticii au descoperit şi ei „geniul limbii", în căutarea unei definiţii a idiomului
naţional, care să-l individualizeze în peisajul lingvistic romanic. Limba a fost definită
prin ceea ce o particulariza, la fel cum se preluase pentru naţiune un „model identitar
naţional bazat pe demonstrarea singularităţii poporului român şi pe circumscrierea
caracterului său diferenţiat" (Tudurachi, 2019, p. 565). În acest fel, s-a creat un curent
orientat spre valorizarea unicităţii limbii române în peisajul lingvistic şi spre rolul său
important pentru crearea legăturii cu înaintaşii. Literatura înregistrează două poezii,
destul de cunoscute, dedicate limbii, scrise în perioada romantismului. Limba noastră
de Alexe Mateevici (1888-1917) şi Limba românească, aparţinând poetului Gheorghe
Sion (1822-1892), se construiesc ca elogii aduse limbii române. Aceste poezii, animate
de naţionalismul romantic al vremii, subliniază legătura dintre spiritualitatea poporului
român şi limba sa.
Dar mai importante sub aspectul modului în care s-a articulat naţionalismul lingvistic românesc sunt observaţiile făcute de specialiştii în domeniul limbii şi al literaturii.
Alături de intelectualii generaţiei sale, Alecu Russo (1819-1859) pledează pentru o
literatură inspirată din realităţile naţionale şi pentru o limbă „firească", cea a textelor
vechi şi a poeziei populare, o limbă neatinsă de teoriile filologilor pedanti, care-şi propuseseră s-o „îndrepte" ei înşişi. El prefigurează specificul naţional şi articulează conceptul de naţiune, excluzând xenofobia, iar în texte cu puternic impact în epocă îşi
exprimă opoziţia fată de curentul latinizant, subliniind că formarea şi evoluţia limbii
române au fost condiţionate de factori sociali, politici şi economici, a căror influentă
lingvistică trebuie acceptată. Întreruperea cursului firesc al dezvoltării românei prin
întoarceri forţate la latina clasică şi prin eliminarea urmelor lăsate de alte limbi cu care
aceasta a intrat în contact, de-a lungul vremii, înseamnă sărăcirea şi artificializarea ei.
În acest fel, Russo se numără printre primii lingvişti care combat curentul latinist, preţuind în acelaşi timp obiectivele sociale şi politice ale Şcolii Ardelene.
B.P. Hasdeu (1838-1907), al cărui Etymologicum Magnum Romaniae a devenit un
punct de referinţă în lingvistica românească, considera că limba unui popor „se confundă
şi se identifică cu naţionalitatea lui, cu memoria părinţilor, cu leagănul, cu mama"
(Hasdeu, 1984, p. 8). De asemenea, Hasdeu observa că printr-un dicţionar se scrie o
adevărată enciclopedie a întregii existente a unui popor, limba fiind oglinda devenirii
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unei naţiuni : ,,Într-o limbă o naţiune se priveşte pe sine însăşi într-o lungă galerie de
portrete din epocă în epocă, unele ceva mai şterse de vechime sau de împrejurimi, dar
în care totuşi ea îşi recunoaşte pe deplin individualitatea : cum a fost din leagăn, cum
a crescut, cum a mers înainte şi iarăşi înainte, cum a ajuns acolo unde este" (Hasdeu,
1887, p. XVIII).
Subliniind legătura între spiritualitatea unui popor şi limba sa, Lazăr Şăineanu
(1859-1934) considera că „limba este prima producţiune intelectuală a unui popor şi în
acelaşi timp expresiunea sa cea mai perfectă" (Şăineanu, 1999, p. 24).
Opera ştiinţifică a lui Sextil Puşcariu (1877-1948) este traversată de teoretizările sale
cu privire la strânsa legătură între limba şi spiritualitatea unui popor. El a subliniat
influenta trecutului istoric asupra unei limbi, precum şi faptul că o limbă poate lămuri
chestiuni privitoare la devenirea unei naţiuni (Puşcariu, 1940). Trecutul şi confruntarea
cu destinul, cu spaţiul fizic al locuirii sau cu contextul spiritual în care s-a dezvoltat o
comunitate lingvistică se reflectă deplin în limba pe care o vorbeşte.
Definind limba, Puşcariu arată că aceasta „este mijlocul nostru obişnuit de comunicare organizată a gândurilor, preocupărilor şi simţirilor noastre, prin graiul viu" (1940,
p. 6). Deşi consideră această definiţie incompletă, precizează că are meritul de a sublinia elementele esenţiale ce configurează o limbă: sunetul rostit (element material),
organizarea (prin care omul devine stăpân pe limba sa, dispunând de competenta de
comunicare în limba respectivă), actul psihic (pus în mişcare de gândire şi celelalte
procese psihice pe care ea le antrenează) şi actul social (al transmiterii gândurilor).
Aspectele de natură psihologică sau sociologică implicate de acest „mijloc unic şi admirabil
al omului de a se împărtăşi altora" îl preocupă pe lingvist numai în măsura în care îl ajută
să înţeleagă „geneza expresiei şi prefacerea ei în comunicare" (Puşcariu, 1940, pp. 7-8).
În descendenta teoriei humboldtiene se află şi critica literară a lui D. Caracostea
(1872-1964), cristalizată în jurul ideii că substanţa intimă a limbii române, energia sa
sunt date de valoarea ei expresivă. Astfel, limba română este o expresie a unei entităţi
supraindividuale, fiind o operă de artă în sine şi acţionând „ca stil supraindividual şi,
în sensul acesta, ca modelator virtual al oricărei creaţiuni literare româneşti" (Caracostea,
1942, p. 5).

Dicţionarul limbii

române, istoria unui proiect identitar

Limba ca energie a naţiunii este conceptul care stă la baza includerii perspectivei lingvistice în procesul de construcţie naţională a României. Pentru a înţelege modul în care
limba română, în calitatea sa de componentă importantă a naţiunii, s-a constituit ca loc
al memoriei prin patrimonializare, trebuie urmărite demersurile care au făcut posibilă
tezaurizarea faptelor de limbă. Se poate observa astfel cum limba a devenit instrument
al memoriei prin felul în care a reţinut valori, în sens larg (de exemplu, binele, adevă
rul, frumosul), şi valori naţionale, în sens restrâns, prin referire la evenimente, atitudini
sau personaje care au devenit exemplare în procesul construcţiei naţionale.
În majoritatea culturilor occidentale, după al căror model s-a consolidat şi cultura
română, într-un anume punct al evoluţiei lor a existat un moment de tezaurizare a limbii. Demersurile lexicografice, orientate iniţial mai ales spre învăţarea şi înţelegerea
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altor limbi, au început să fie considerate mijloace de tezaurizare a limbii şi au fost
asumate de Academiile ţărilor occidentale, ca proiecte fundamentale. Astfel, în Italia a
apărut în 1612 Vocabolario degli Accademici della Crusca , în şase volume. Academia
Franceză a publicat, după şaizeci de ani de la fondarea sa, în 1694, Le Dictionnaire de
I'Academie francoise. Academia din Madrid a publicat în 1780, într-o primă ediţie, El
Diccionario de la lengua española . Aceste dicţionare aveau prestigiu naţional şi erau
redactate ca tezaure ale limbilor respective, devenind în acelaşi timp mari dispozitive
de memorare, capabile să surprindă, prin ediţii succesive, faptele de limbă în diacronie.
În acest fel, dicţionarele-tezaur, realizate ca demersuri naţionale instituţionalizate, devin
locuri ale memoriei limbilor.
În sintaxa culturii române, Dicţionarul limbii române a devenit „operă de prestigiu
naţional" (Puşcariu, 1926) prin asumarea acestui proiect de către Academia Română,
încă de la înfiinţarea acesteia, pe 1 aprilie 1866, sub numele de „Societatea Literară
Română", schimbat, un an mai târziu în „Societatea Academică Română", iar în 1879
în Academia Română. De la acest moment de întemeiere până la îndeplinirea obiectivului de realizare a unui Dicţionar complet şi considerat o reuşită a trecut mai bine de
un secol şi s-au derulat patru proiecte.
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Pentru început, Academia Română a încredinţat redactarea DicJionarului limbii
române lui A.T. Laurian (1810-1881) şi I.C. Massim (1825-1877), care au publicat, în
perioada 1871-1876, un dicţionar în două volume, însoţit de un glosar. Autorii se poziţionează ca truditori devotaţi în serviciul naţiunii, considerând Dicţionarul un monument
etern al naţionalităţii (Laurian, Massim, 1871). Fiind însă tributari ideilor latinizante,
Laurian şi Massim n-au consemnat în paginile dicţionarului lor cuvintele aşa cum puteau
fi ele întâlnite în uz, ci au operat o selecţie, reţinând doar formele de origine latină,
unele create de ei, altele preluate din dicţionarele limbii latine cu scopul de a îmbogăţi
limba. În glosarul care a însoţit dicţionarul s-au înregistrat cuvinte împrumutate din
slavă, greacă sau turcă, dar şi lexeme cu origine necunoscută şi chiar neologisme ce nu
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aveau origine latină, toate fiind considerate cuvinte neliterare şi trebuind excluse din
limba literară. Dicţionarul a fost primit critic de intelectualii vremii, iar Academia
Română a înregistrat nereuşita lucrării din cauza tendinţei excesive a autorilor de a
rămâne fideli curentului latinizant prin care se încerca demonstrarea originii exclusiv
latine a limbii române.
Considerând acest dicţionar un demers nepotrivit de patrimonializare a limbii române,
Academia Română a reluat proiectul Dicţionarului. Noul proiect i-a fost încredinţat lui
Bogdan Petriceicu Hasdeu, care a lărgit orizontul surselor lexicografice luând în considerare cuvinte extrase din texte, dar şi din surse care înregistrau limba populară. Astfel,
a reţinut faptele de limbă în formele lor istorice, literare şi dialectale. Etymologicum
Magnum Romaniae era gândit să înregistreze toate cuvintele limbii române, pentru a nu
fi pierdute, prin ieşirea din uz, pentru generaţiile viitoare. Discursul regelui, ţinut cu
ocazia şedinţei Academiei Române din 1884, când s-a propus noul proiect lexicografic,
marchează învestirea acestei lucrări cu statutul de loc al memoriei limbii române, citând
vechiul dicton latin „Verba volant, scripta manent" şi evidenţiind că dicţionarul ar trebui
să reţină, pe lângă limba literară contemporană şi limba veche, şi bogăţia graiurilor
populare. Limba veche urma să fie înregistrată aşa cum putea fi găsită în texte vechi şi
în manuscrise, în cronici şi în documente inedite, precum şi în dicţionare şi în glosare.
Limba acelor vremuri urma să fie înregistrată aşa cum apărea la scriitorii timpului, în
dicţionarele şi glosarele din prima jumătate a secolului al XIX-iea, precum şi în colecţii de literatură populară, publicate sau inedite, şi în răspunsurile la un chestionar ce
urma să fie trimis, prin revizoratele şcolare şi prin protopopiate, intelectualilor din
teritoriul administrativ al Românei. Etymologicum Magnum Romaniae rămâne un reper
în lexicografia românească prin modul în care a fost conceput, chiar dacă din el au fost
excluse neologismele. Pentru fiecare cuvânt-titlu sunt enumerate variantele lexicale şi
formele gramaticale, se reţine traducerea în franceză, apoi sunt date indicaţii privind
circulaţia cuvântului, definiţia, sursele, derivatele, unităţile frazeologice ilustrative şi
etimologia.
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Din proiectul dicţionarului condus de B.P. Hasdeu, extrem de amplu, s-au publicat
doar trei tomuri, care acoperă litera A şi primele cuvinte din litera B. În cele din urmă,
Academia a suspendat proiectul fără să-i fi fost imputat autorului altceva decât ritmul lent
în care înainta în publicarea dicţionarului pe care l-ar fi dorit finalizat cât mai repede.
În acest context, în 1897, în cadrul unui colectiv de lucru al Academiei Române se
stabileşte programa pentru un nou dicţionar, care i-a fost încredinţat lui Alexandru
Philippide ( 1859-1933). În noul dicponar urmau să fie introduse deopotrivă neologismele
şi barbarismele identificate în sursele lexicografice stabilite. Dicţionarul n-a mai fost
însă publicat din cauza unor conflicte apărute în 1905 între coordonatorul proiectului şi
Comisia academică a Vie/ionarului. Din acest motiv, în anul următor, proiectul de
redactare a DicJionarului i-a fost încredinţat lui Sextil Puşcariu. Acesta a fost şi proiectul încheiat cu succes, la care s-a lucrat vreme de mai bine de un secol, între 1906 şi
2010. Într-o primă etapă, pentru tomurile apărute până în 1949, redactarea Dicţionarului
s-a tăcut sub conducerea lui Sextil Puşcariu, când s-a publicat materialul pentru literele
A-D (până la cuvântul de) şi F-L (până la cuvântul lojniţă). De la reluarea proiectului,
în 1965, şi până la publicarea ultimului tom, în 2010, munca la Dicfionar s-a realizat
în institutele de specialitate ale Academiei, la Bucureşti, la Cluj-Napoca şi la laşi.
Ulterior finalizării proiectului de redactare, s-au publicat într-o ediţie anastatică, în 2010,
toate volumele acestui DicJionar-tezaur.
Principiile după care s-a alcătuit Dicţionarul Academiei au fost pe larg expuse în avantextul primului tom publicat de Sextil Puşcariu, unde acesta arăta că lista de cuvinte are ca
sursă dicţionarele anterioare şi extrasele din sursele lexicografice a căror bază s-a lărgit
continuu.. Fiind un dicţionar istoric şi general, în el au fost incluse atât cuvinte vechi, populare
şi regionale, cât şi neologisme şi împrumuturi recente. Fişele care au stat la baza Dicţionarului
au fost preluate de la proiectul anterior şi au fost completate continuu. Un loc însemnat
este acordat frazeologiei, în Dicfionar găsindu-se expresii cu explicaţiile lor şi cu precizarea sursei din care au fost excerptate. Faţă de primele tomuri publicate, ultimele au
beneficiat de o substanţială lărgire a sursei lexicografice, de aceea, aşa cum însuşi Puşcariu
arăta, Dicţionarul trebuie să cunoască noi şi noi ediţii, care să consemneze pre:fu.cerile pe
care limba le înregistrează în timp. În calitatea sa de loc al memoriei , Dicţionarul limbii
române, în ediţia redactată în cadrul Academiei Române, a înregistrat cuvintele atestate
în limba literară, în texte şi în documente vechi, dar şi în vorbirea dialectală şi populară.
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De personalitatea lui Sextil Puşcariu se leagă nu doar proiectul viabil al realizării
DicJionarului limbii române, ci şi o construcţie instituţională importantă sub aspectul
arhivării limbii în folosul amintirii, adică al constituirii unui loc al memoriei , pus în
slujba patrimonializării limbii : Muzeul Limbii Române. Fiind însărcinat cu organizarea
universităţii româneşti la Cluj, imediat după realizarea marelui proiect naţional, Unirea
de la 1918, Sextil Puşcariu aduce cu sine proiectul de redactare a operei fundamentale
a culturii române şi creează şi un spaţiu destinat acestuia. Astfel, componenta lingvistică
fiind importantă în demersul de susţinere a legitimităţii constituirii statului naţional
român în interiorul graniţelor României Mari, amplasarea, în provincia intrată de curând
între graniţele naţionale, a unei instituţii puse în slujba studierii limbii române avea
caracter simbolic.
Actul de întemeiere a Muzeului Limbii Române este decizia Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria, prin care, pe 27 august
1919, s-a aprobat cererea formulată de Sextil Puşcariu şi în scurt timp a fost posibilă
achiziţionarea unui imobil, destinat acestui proiect, în care se păstrează fondurile de
arhivă constituite la începutul secolului XX şi în care funcţionează şi astăzi Institutul
de Lingvistică, ce poartă acum numele lui Sextil Puşcariu, întemeietorul unui loc al
memoriei limbii române în spaţiul transilvănean.
În momentul când Sextil Puşcariu propunea crearea unei instituţii menite să efectueze cercetări lingvistice şi să popularizeze ştiinţa în acest domeniu, denumirea de Muzeul
Limbii Române era destul de curajoasă, fapt pe care savantul îl consemnează în Memoriile
sale, unde arată şi temeiul acestei instituţii :
La început, împărecherea cuvintelor „muzeu" şi „limbă" părea stranie. De când s-a văzut
vorbele moştenite de veacuri şi mereu împrospătate de cei ce le dau viaţă şi tinereţe pot
fi prinse în zborul lor, examinate şi studiate de aproape, cu întregul lor conţinut semantic
şi minunata lor rânduială, gândul de a le aduna, de a le grupa şi de a le pune la dispoziţia
cercetătorilor, cum pune mineralogul colecţia de minerale, botanistul sau entomologul
plantele şi gândacii din muzeele lor, a părut firesc. Iar când nerăbdătorii dădeau zor şi
scepticii se îndoiau că vom izbuti, cel ce gândise gândul în toate amănuntele, îl purtase cu
sine pretutindeni şi nu-l scăpase din vedere niciun moment, renunţând la tot ce credea că-l
complică în mod inutil, avu şi răbdarea să-l lase să se coacă fără precipitare (Puşcariu,
1978, p. 536).
că

Ideea lui Sextil Puşcariu de a crea un Muzeu al Limbii Române a fost originală în
peisajul instituţional al epocii. În lume existau în acel moment doar câteva instituţii
similare şi niciuna purtând întocmai un nume care să alăture cuvintele „muzeu" şi
„limbă", ce sugerau ideea de patrimonializare prin muzeificarea limbii (Deutsches Buch- und
Schriftmuseum, Leipzig, 1884; Museum fiir Kommunikation, Berlin, 1898; Ivar Aasen
Centre, 0stra, 1898; Gutenberg Museum, Mainz, 1901; Museum fiir Kommunikation,
1907, Berna; Dr. Johnson's House, Londra, 1911) (Grepstad, 2018, p. 132). Aşa cum
Sextil Puşcariu mărturiseşte în Memorii , ideea întemeierii unui loc destinat cercetării
lingvistice i se conturează în timpul Primului Război Mondial, pe când se afla pe frontul italian, când a proiectat, în amănunt, instituţia ce ar fi urmat să slujească DicJionarului
limbii române , după încheierea primei ediţii a lucrării. Era un gând ce însoţea destinul
acestei opere a culturii române, care se cerea mereu completată în acord cu schimbările
pe care le înregistra limba. La Muzeul Limbii Române, aşa cum era proiectat în acele
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momente de linişte optimistă, de care se putea bucura din când în când, ar fi trebuit să
fie lărgită baza surselor lexicografice, iar DicJionarul să fie, în acest fel, completat cu
neologismele intrate în limbă şi cu barbarismele lăsate pe dinafară la prima ediţie. De
asemenea, acolo ar fi trebuit să se opereze corecturi sau îndreptări, când situaţia o
impunea. Asemenea completări urmau să fie publicate în suplimente ale DicJionarului,
iar după cincizeci de ani de la apariţia sa lucrarea ar fi trebuit publicată într-o nouă
ediţie, cuprinzând toate acumulările făcute pe parcurs.
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Muzeul proiectat de Sextil Puşcariu urma să devină un spaţiu de cercetare şi de
arhivare, veritabil loc al memoriei limbii române, un spaţiu instituţional menit să se
ocupe de patrimonializarea limbii, ceea ce a şi devenit atunci când realizarea lui a fost
realmente posibilă, într-un climat de maximă efervescenţă şi entuziasm ce a urmat Marii
Uniri de la 1918.
Astfel, Muzeul Limbii Române a fost şi primul institut de cercetare al universităţii
clujene, creat pe lângă Facultatea de Litere şi Filosofie, înfiinţat înainte ca Dicţionarul
limbii române , în prima sa ediţie, să fi fost finalizat. În acest fel, munca la redactarea
DicJionarului a devenit principalul obiectiv al acestei instituţii. Fiind un bun cunoscător
al orientării cercetărilor lingvistice din vestul Europei, Sextil Puşcariu a propus, în cadrul
institutului nou-creat, proiecte de cercetare în acord cu cele mai noi curente din cercetarea lingvistică europeană.
Interesul tot mai mare pentru variantele dialectale ale limbilor, manifestat de lingviştii
din întreaga Europă, l-au determinat pe Puşcariu să facă din prezervarea formelor dialectale ale limbii o direcţie importantă de cercetare întreprinsă în cadrul Muzeului Limbii
Române. De altfel, primul dintre punctele care configurau scopul Muzeului, expus pe
larg în articolul programatic ce deschidea primul număr al revistei noii instituţii, plasa
colectarea de material lingvistic, din toate timpurile, în fruntea preocupărilor. Era o
activitate auxiliară realizării DicJionarului, propusă pentru a face tot mai cuprinzător
fişierul acestuia, transformându-l într-un uriaş dispozitiv de memorare a limbii. Sursele
erau atât documente scrise din toate timpurile, cât şi informaţii colectate pe teren, în
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mod sistematic, cu scopul de a realiza Atlasul lingvistic român , ca instrument pus în
slujba Dicţionarului limbii române.
În condiţiile politice create după Primul Război Mondial prin întemeierea României
Mari, era posibilă colectarea materialului lingvistic dialectal de pe întreg cuprinsul
României. Astfel, la Muzeul Limbii Române începe cel mai amplu demers de prezervare
a faptelor de limbă dialectală. Primul demers de patrimonializare a limbii populare prin
anchete lingvistice indirecte, constând în răspunsuri la un chestionar trimis intelectualilor din satele României, fusese realizat de B.P. Hasdeu, cu scopul colectării limbii
vorbite de popor, pentru introducerea acesteia în Etymologicum Magnum Romaniae.
Acel chestionar cuprindea doar 206 întrebări, fiind unul de dimensiuni reduse. Sextil
Puşcariu gândise un program mult mai amplu de colectare sistematică de material dialectal, realizat într-o primă fază prin chestionare tematice trimise în întreaga ţară,
pentru ca apoi să fie realizate şi anchete directe, pe teren, cu un chestionar cuprinzător.
Argumentul acestui demers urgent consta în faptul că modificările socioeconomice
aşteptate în viitorul apropiat urmau să provoace puternice schimbări lingvistice sub
raportul uniformizării limbii, ceea ce ar fi făcut apoi imposibilă consemnarea unor forme
şi astfel pierderea lor definitivă dintr-un spaţiu destinat memorării limbii şi, în acest
fel, imposibilitatea păstrării lor în patrimoniul lingvistic românesc. Acest lucru l-a
determinat pe Puşcariu să pornească imediat anchetele lingvistice, aşa cum preciza în
primul articol ce deschidea revista Dacoromania , datat 20 aprilie 1920 şi intitulat
,,Muzeul limbei române":
Voim înainte de toate să pornim o colectare sistematică a materialului limbei vorbite în
toate părţile locuite de Români, prin studii dialectale tăcute la fata locului şi prin chestionare care vor fi trimise în toate părţile. Credem că chiar în anul viitor vom putea întocmi
cel dintâiu chestionar raţional, după un program bine chibzuit. Pe baza răspunsurilor ce
vom primi la aceste chestionare se vor alcătui hărţile lexicale pe care Muzeul limbei române
şi-a pus de gând să le editeze (Puşcariu, 1921, p. 5).

Primul chestionar prin care s-au realizat anchete lingvistice indirecte la Muzeul
Limbii Române a fost trimis în 1922, însoţit de o scrisoare adresată corespondenţilor în
care se relua argumentul necesităţii ca faptele lingvistice de pe întreg teritoriul ţării să
fie prezervate înainte ca fenomenul uniformizării să le şteargă din memoria activă a
vorbitorilor. Importanţa demersului pe care Muzeul Limbii Române îl făcea în acest fel
a fost înţeleasă pe deplin de către respondenţi, mulţi dintre ei însoţindu-şi răspunsul cu
scrisori prin care îşi exprimau susţinerea faţă de activitatea de arhivare a comorilor de
limbă răspândite în graiurile poporului şi îşi asumau, ca pe o îndatorire faţă de comunitate şi faţă de ţară, să-şi pună toată priceperea în formularea răspunsurilor, aşa încât
munca lor să fie de folos în consolidarea naţiunii române.
Temele chestionarelor prin care s-au realizat anchetele indirecte au fost următoarele :
Chestionarul I. Calul, Chestionarul II. Casa, Chestionarul III. Firul, Chestionarul Iv.
Nume de loc şi nume de persoană, Chestionarul V. Stâna, păstoritul şi prepararea laptelui , Chestionarul VI. Stupăritul, Chestionarul VII. Instrumente muzicale, Chestionarul
VIII. Mâncări şi băuturi. Materialul colectat prin această metodă, în perioada 1922-1937,
s-a constituit într-un fond special al Muzeului Limbii Române.
Anchetele lingvistice realizate pe teren de personal specializat, cu metodele specifice
geografiei lingvistice, au constituit cel mai important mijloc prin care s-a îmbogăţit
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patrimoniul lingvistic prezervat la Muzeul Limbii Române. Folosind informaţiile colectate prin anchetele lingvistice indirecte, s-a creat o reţea de puncte şi un chestionar
complex, pe baza căruia s-au realizat anchete directe. În vederea colectării de material
dialectal în acest fel, la Muzeul Limbii Române au fost pregătiţi tinerii Emil Petrovici
şi Sever Pop. Anchetele pe teren pentru colectarea de material în vederea realizării
Atlasului lingvistic român s-au realizat în perioada 1930-1938, cu două chestionare, unul
conţinând 2.200 de întrebări, aplicat de Sever Pop, şi unul dezvoltat, având 4.800 de
întrebări, aplicat de Emil Petrovici. Chestionarul redus a fost aplicat în 88 de localităţi,
iar cel dezvoltat, în 301. Alături de răspunsurile la chestionare, cei doi anchetatori au
notat, în transcriere fonetică impresionistă, şi texte dialectale. Acestea au îmbogăţit
colecţia de patrimoniu lingvistic a Muzeului Limbii Române prin faptul că înregistrează
limba vorbită, oferindu-le cercetătorilor posibilitatea de a observa aspecte de sintaxă
dialectală. Arhiva cuprinde şi un fond documentar constituit din fotografii, prin care se
urmăreau faze succesive ale unui meşteşug sau ale unui eveniment. În acest fel, arhiva
Atlasului lingvistic român se constituie într-un veritabil loc al memoriei limbii române,
având în vedere că multe dintre instrumentele folosite sau meşteşugurile practicate nu
mai există astăzi, împreună cu ele dispărând şi cuvinte care le desemnau, iar reamintirea se poate obţine alăturând imaginea cuvântului.
Din materialul lingvistic prezervat prin anchetele dialectale directe, realizate în
vederea redactării atlaselor lingvistice, până în anul 1943 s-au publicat mai multe volume
de atlas lingvistic. Astfel, din materialul colectat prin anchetele realizate de Sever Pop
s-au publicat patru volume, iar din cel anchetat de Emil Petrovici au apărut trei volume
de atlas lingvistic şi un volum de texte dialectale.
Prin anchetele lingvistice indirecte şi directe pe care le-a coordonat, Muzeul Limbii
Române a realizat cel mai amplu proces de arhivare a patrimomiului lingvistic dialectal
românesc. Aceste arhive au fost realizate din dorinţa de a pune la dispoziţia cercetăto
rilor un material bogat, după ce a fost supus unui proces de clasificare ce l-a transformat
într-o bază documentară solidă şi uşor accesibilă.
Demersul de patrimonializare a graiurilor vorbite pe teritoriul României, cu mijloace
şi cu instrumente similare celor folosite la Muzeul Limbii Române, au continuat prin
anchetele realizate pentru Noul Atlas lingvistic român . Acest atlas, iniţiat în 1958, a fost
gândit astfel încât să fie alcătuit din mai multe atlase regionale, anchetele făcându-se în
mai multe centre de cercetare din ţară : Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara. Anchetele
de teren s-au efectuat în perioada 1963-1974 într-o reţea de puncte de anchetă mult mai
densă decât anterior, în care au fost menţinute cele din anchetele pentru Atlasul lingvistic român . Materialul obţinut prin aceste anchete a fost mult mai bine valorificat prin
publicare.
Chestionarul folosit pentru Noul Atlas lingvistic român cuprindea 2.543 de întrebări,
dintre care primele 57 erau despre localitate şi despre subiectul anchetat, 1.943 dintre
întrebări se constituiau în chestionarul general, iar ultimele 543 au format chestionare
speciale, referitoare la ocupaţii şi meşteşuguri şi vizând terminologia specifică acestora.
Întrebările din chestionarul general erau grupate tematic astfel : 1. Corpul omenesc
2. Familia ; 3. Casa ; 4. Curtea ; 5. Agricultura şi legumicultura; 6. Pomicultura,
) vânătoare, pescuit
viticultura, apicultura; 7. Cânepa ; 8. Pădurea (flora şi fauna ei,
9. Hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte; 10. Timpul, fenomene atmosferice; 11. Terenul,
relieful; 12. Şcoala, armata, administraţia; 13. Meserii, comerţ; 14. Diverse . De
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asemenea, prin aceste anchete dialectale au fost înregistrate, pe bandă de magnetofon,
fragmente de limbă vorbită din fiecare localitate anchetată, constituindu-se astfel şi o
arhivă audio.

Proiecţia imaginarului lingvistic

în Dictionarul
limbii române
,
Prin Dicţionarul limbii române, constituit ca un dicţionar-tezaur, ca şi prin materialele
dialectale colectate pentru a extinde sursa lexicografică a Dicţionarului sau pentru realizarea atlaselor lingvistice, care înregistrau variaţia diatopică a limbii, s-au creat perspectivele patrimonializării limbii române. Patrimoniul lingvistic românesc este acea
parte a patrimoniului naţional imaterial ce cuprinde totalitatea faptelor de limbă ce
aparţin tuturor vorbitorilor, din toate timpurile şi care sunt transmise din generaţie în
generaţie. În patrimoniul lingvistic este depozitat întregul imaginar lingvistic românesc,
înţeles ca mod de exprimare, prin limbă, a viziunii despre lume a subiecţilor. Pornind
de la considerentul că „memoria intimă a fiecărei culturi [...] este îngropată în lexicul
său" (Rey, 1986, p. 626), acesta poate constitui subiect de reflecţie în ceea ce priveşte
realităţile antropologice care l-au generat, limba fiind astfel un rezultat al devenirii
culturale a unei comunităţi lingvistice sau geolingvistice.
Imaginarul lingvistic se articulează în procesul cognitiv. Gândirea procesează materialul oferit de limbaj şi-l structurează în funcţie de logica internă a individului, dar şi
în acord cu universul lingvistic al vorbitorului. Între individ şi limbă există un raport
de reciprocitate : omul e stăpân pe limba lui, dar limba îi impune vorbitorului, la rândul
ei, norme stabilite fie de curând, fie cu generaţii înainte, forţându-l să-şi aleagă, pentru
expresivitate, formule fixe intrate deja în uz. Referindu-se la această intercondiţionare,
Sextil Puşcariu observa că „limba nu e [...] numai un servitor al gândirii, ci şi un stăpân al ei" (Puşcariu, 1940, p. 10). Id est , omul vorbeşte obiectivându-şi gândul, dar
gândul se articulează prin cuvinte în funcţie de modul în care s-au deprins să vorbească
înaintaşii lui. Analizând relaţia dintre vorbitor şi limba sa din perspectivă etnolingvistică,
se constată că modul în care este organizat materialul de care dispune o limbă oglindeşte
un întreg univers de gândire şi de simţire în raport cu lumea, manifestat de o comunitate
lingvistică determinată. Fiecare comunitate lingvistică, de la cele articulate pe graiuri
şi pe dialecte şi până la cele articulate pe norme acceptate de limba standard, foloseşte
limba în procesul de comunicare într-un mod în care îşi reprezintă realitatea. În acest
fel, prin planul sincronic şi prin cel diacronic, limba constituie un instrument eficient
de cunoaştere a unei culturi, înregistrând trăsăturile psihosociale ale comunităţii.
O componentă importantă a tezaurului lingvistic arhivat prin mijloacele puse la
dispoziţie prin crearea locurilor memoriei, instituite pentru patrimonializarea limbii şi
salvarea ei de la uitare, o constituie cuvintele compuse, frazeologia şi paremiologia.
Acestea dau măsura unei cunoaşteri profunde a limbii, iar utilizarea lor ţine de competenţa lingvistică pe care vorbitorii o deprind în limba maternă prin uzul lingvistic.
Răspunzând unei necesităţi de ordin social, nevoia de a fi înţeles, individul îşi pune
graiul individual în consonanţă cu normele instituite şi acceptate în comunitatea
lingvistică din care face parte, întrucât „necesităţi inexorabile de ordin social fac pe
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membrii aceluiaşi neam să pună în consonantă graiurile lor individuale cu trebuinţele
de înţelegere colectivă, să nu se îndepărteze de felul de a se exprima al semenilor lor,
să-şi adapteze necontenit «gramatica individuală» la normele «gramaticii colective»"
(Puşcariu, 1940, p. 30). De aceea inovaţiile individuale de limbă care nu dau posibilitatea unei înţelegeri uşoare sunt abandonate, iar altele, din motive diverse, sunt acceptate
şi vor fi colportate de la un individ la altul, ajungând să se constituie în elemente care
dau expresivitate limbii. Unele dintre ele au o circulaţie limitată în spaţiu, altele sunt
efemere, ieşind repede din uz, în vreme ce o parte dintre acestea sunt unanim acceptate
şi cunosc o largă circulaţie. Cele care fac parte din ultima categorie sunt cele care,
recunoscute ca atare de comunitatea lingvistică, au fost consemnate în documentele de
arhivare ale limbii, constituite ca locuri ale memoriei limbii române. Multe dintre acestea nu aparţin exclusiv limbii române, ci pot fi întâlnite şi în alte universuri lingvistice.
O incursiune prin limba română, ghidată de realităţile antropologice importante care
definesc o comunitate, permite observarea modului de articulare a imaginarului lingvistic prin cuvinte compuse, expresii şi structuri paremiologice construite în jurul acestora.
Locurile memoriei limbii române au fost recunoscute ca atare prin instituţionalizarea
lor, ceea ce a făcut ca instrumentele de arhivare a limbii să fie învestite cu semnificaţie
pentru naţiune. Unele dintre aceste instrumente, cum sunt chestionarele lingvistice, s-au
constituit tematic, urmând o arhitectură a memoriei instituţiilor sociale, a activităţilor
cotidiene, a ocupaţiilor de bază şi a spiritualităţii. Instituţiile sociale, viata cotidiană şi
munca, dar şi formele de spiritualitate joacă un rol important în construcţia mediată a
unui cadru de semnificaţii, iar organizarea materialului lingvistic în funcţie de realităţile
antropologice ne oferă posibilitatea de a evidenţia o logică internă a modului de articulare a memoriei sociale.
Instituţiile sociale stabilesc un control asupra individului, creând modele de interacţiune şi de fiinţare a acestuia în societate şi imprimându-i principii de acţiune şi de
gândire. În acelaşi timp, exprimă moduri în care s-a cristalizat înţelepciunea unei comunităţi, iar faptele de limbă corelate acestora ne oferă o radiografie fidelă a acestui proces, în măsura în care constituie reprezentări ale memoriei colective.
Ne vom opri în continuare asupra familiei şi a educaţiei, două dintre cele mai importante instituţii formale, şi asupra unei instituţii informale, gura satului.
Familia este o instituţie socială care funcţionează pe baza unei legături de sânge, prin
mariaj sau adopţie. Un aspect esenţial al instituţiei familiei este înrudirea . Limba română
înregistrează cuvinte compuse pentru a exprima legătura de sânge, mai ales când realitatea antropologică înregistrează o situaţie specială. Astfel, când în viata unor copii
intră, din cauza morţii mamei naturale (mamă-dulce), o mamă vitregă, aceasta este
numită mamă adăurată (de-a doua), mamă-de-salcă, mamă-de-scoarţă sau mamă-de-plop.
În vorbire, semnificarea prin cuvintele compuse : mamă-dulce, tată-dulce, frate-dulce,
soră-dulce, sau prin sintagmele denominative: fii-buni-de-tată, fii-buni-de-mamă nu se
foloseşte decât pentru a marca opoziţia faţă de situaţia specială, a existenţei în viata
cuiva a mamei vitrege, a tatălui vitreg, a surorii sau a fratelui vitreg, a fiilor vitregi.
Altfel, nu se va vorbi niciodată despre mama-dulce a unui copil care nu are şi o mamă
vitregă, nici de sora-dulce a cuiva care nu are şi o soră vitregă. În situaţia în care un
copil îşi pierdea mama, conform unor practici sociale, în comunităţile tradiţionale româneşti, copilul îşi alegea, în locul mamei moarte, o persoană care s-o înlocuiască la nivel
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simbolic, în anumite situaţii, iar aceasta era numită mamă-jurată. Părintele adoptiv este
numit părinte-de-suflet, iar copilul adoptat este copil-de-suflet sau fiu-de-suflet. De
asemenea, limba română înregistrează, prin cuvinte compuse sau prin sintagme, stigmatul social pe care îl poartă copiii născuţi din relaţii nelegitime : copil din frunză,
copil din dudăi, copil de pe lângă garduri, copil de la umbră, copil din câmp copil de
sub salcă, copil de la răchită, copil de strânsură, copil de lele , copil de pomană, copil
de căpătat, copil găsit, copil întunecat , copil de izbelişte. Un capitol aparte este înrudirea spirituală, realizată în cadrul unor ritualuri în care două persoane se leagă fraţi de
cruce sau surori de cruce.
Constituirea familiei, prin căsătorie, este importantă pentru societatea tradiţională,
iar limba română surprinde această realitate antropologică prin expresia s-a aşezat la
casa lui . Un fecior bătrân este numit, ironic, fecior-bătut-de-brumă, iar un tânăr care-şi
întemeiază o familie devine om de casă. Toposul bunăstării înseamnă a fi căsătorit şi a
avea o gospodărie, iar limba înregistrează acest statut prin expresia a avea casă şi masă.
Sărăcia e surprinsă prin expresia opusă, a nu avea casă şi masă, dar şi prin alte expresii : îi urlă câinii la casă, cu casa în căciulă sau cu casa în spate . Sprijinul familiei
este bărbatul, numit stâlpul casei , în vreme ce onoarea acesteia este păstrată de femeie,
ea fiind cinstea casei . Prestigiul familiei este sugerat de expresia a-i fi cuiva casa casă
şi masa masă. Când cântă cocoşul la casă e semn că lucrurile se desfăşoară după o
normalitate acceptată de societate, în vreme ce a cânta găina la casă, adică a fi femeia
cea care coordonează familia, este semn al unei anomalii, pe care societatea o stigmatizează, cântatul găinii fiind un semn rău într-o gospodărie. Femeii îi sunt recunoscute
însă calităţile de gospodină, surprinse în expresii precum : harnică ca albină, harnică
şi strânguitoare ca o albină, gospodină ca o albină, iar prezenţa femeii însufleţeşte
casa : casa fără muiere, ca un trup fără suflet.
Fiecare familie este strâns legată de casa ei, căreia îi imprimă o anume identitate.
Evenimentele importante prin care trecea familia, apariţia unui nou membru, o căsăto
rie sau pierderea vreunuia dintre membrii ei erau evenimente marcate printr-o însemnare
cu scopul reamintirii, definită prin expresia a cresta/încresta în grindă.
Educaţia este o altă instituţie importantă prin care se reglementează procesul instruirii. Ea se realizează în moduri diferite, de la iniţierea din comunităţile tradiţionale la
cele mai pretenţioase forme de transmitere a cunoştinţelor şi de formare a competentelor. Cele mai elementare cunoştinţe de comportament social sunt transmise în familie şi
faptul că cineva a avut parte de această etapă în educaţia sa se exprimă afirmând că are
cei şapte ani de-acasă. Participarea individului la actul educativ, prin întâlnirea cu şcoala,
are o semnificaţie aparte în imaginarul românesc, legată de capacitatea acesteia de a-l
conduce spre desăvârşirea personală. Imaginarul lingvistic a concentrat această situaţie
în proverbul Şcoala face omul om şi altoiul, pomul pom. E un mod sugestiv prin care
se arată superioritatea pe care învăţătura o aduce în viaţa omului ; în acelaşi fel în care
pomul altoit va produce fructe superioare calitativ, omul care are parte de educaţie se
va împlini. Expresiile a şti carte, om de carte , a fi om cu carte, a fi tobă de carte se
folosesc pentru a arăta că cineva posedă cunoştinţe temeinice într-un anumit domeniu,
iar expresia a vorbi (a spune) ca la (ca din) carte sugerează elocinţa. Neştiinţa de carte
a cuiva este redată prin expresia nu ştie boabă de carte, ce face trimitere la seminţe,
esenţe germinative ale vieţii, dar şi prin expresiile a nu şti o buche, a nu şti o iotă, în
care se evocă potenţialul literei scrise, care dezvăluie celui ce ştie să citească secretul

LIMBA CA LOC AL MEMORIEI

225

încifrat în semne. Virtuţile câştigate prin învăţătură sunt evidenţiate în proverbe precum :
Omului cu-nvăţătură îi curge miere din gură.!Învăţătura este ochiul minţii./Cine ştie
carte are patru ochi . Pentru a sugera că cel neinstruit e arid, ca un pământ sterp din
cauza lipsei apei, care l-ar putea face roditor, în limba română există proverbul Omul
fără învăţătură e ca pământul fără udătură (cu varianta : Omul fără învăţătură e ca
pământul fără ploaie). Proverbul Rădăcina învăţăturii e amară, dar rodul ei e dulce
sugerează că, pentru a deveni învăţat, individul trebuie să parcurgă etape care nu-i oferă
satisfacţii imediate, ce presupun angajament şi perseverenţă, echivalente unui gust amar,
însă la capătul acestora ajunge să se poată bucura de pe urma acumulărilor ce s-au făcut
cu mult efort. Aici se articulează ideea că cine are carte are parte , cu referire la faptul
că ştiinţa de carte şi învăţătura îi garantează omului bunăstarea şi o viată uşoară, lipsită
de griji. Schimbarea semnificaţiei iniţiale a proverbului, în care carte însemna „act,
document doveditor al drepturilor patrimoniale", este în sine semnificativă. Decizia de
a începe procesul iniţierii prin învăţare, care-l propulsează pe om la o condiţie superioară,
este surprinsă în imaginea cărţii-hrană, concentrată în expresia a se pune cu burta pe
carte . Despre cei care nu se dedică învăţăturii se spune că au trecut prin şcoală ca gâsca
prin apă, sugerându-se că nimic nu s-a lipit de ei, aşa cum apa nu aderă pe penele gâştei.
În societatea românească tradiţională, care a avut un rol hotărâtor în articularea
imaginarului lingvistic, au existat şi instituţii informale ale căror reguli erau transmise
cultural, sub forma unor coduri morale de conduită, a unor tabuuri sau a tradiţiei.
Nerespectarea acestor reguli atrăgea oprobriul public, exprimat prin gura satului sau
gura lumii . În comunităţile tradiţionale, acestei instante i se recunoştea atât autoritatea,
cât şi perseverenta : Gura lumii numai pământul o astupă (cu varianta Gura lumii nici
pământul n-o astupă). Pentru a arăta că cineva a încălcat codurile de conduită stabilite
de comunitate şi criticate de gura lumii , se folosesc expresii precum : a se face/ajunge
de râsul lumii a i se duce vestea/pomina ; a fi de pomină; a nu fi uşă (cruce, lemn)
de biserică; a fluiera în biserică. Dar în gura satului se putea ajunge şi fără a încălca
regulile comunitare, prin colportarea unor neadevăruri, situaţie evidenţiată prin expresiile : a scoate (cuiva) vorbe ; a pune foc la casa (cuiva) ; a-şi auzi vorbe ; a face din
ţânţar armăsar. Acribia cercetării unui lucru în detaliu este surprinsă prin expresia a
despica firu-n patru, iar faptul că se caută defecte acolo unde nu sunt prin a căuta pete-n
soare.
În universul lingvistic al instituţiilor informale, o frazeologie bogată este legată de
imaginarul vorbirii, al vorbei, al spunerii, al transmiterii prin cuvânt. Vorbirea este
considerată un mod de a fi împreună şi o cale spre adevăr : Din vorbă-n vorbă, vorbă
se deschide ; Din vorbă-n vorbă, este adevărul. Evidenţierea elocvenţei şi a efectelor
ei benefice se face prin expresii sau proverbe precum : a fi cu limba fagur de miere ;
vorbă dulce ca mierea ; a avea limba de aur vorba dulce mult aduce . Situaţii opuse,
care reclamă o vorbire tendenţioasă, se exprimă astfel : Cu vorbe îmbolditoare / Îl atinge
unde-l doare ; De multe ori limba taie mai rău ca sabia ; Limba taie ca foarfeci le. A sili
pe cineva să nu vorbească e o acţiune concentrată în expresia a-i scurta limba cuiva
dar şi în proverbul Boul se leagă de coame şi omul de limbă, care propune o imagine
puternică a supunerii prin confiscarea dreptului de a vorbi. Efectul negativ al unor vorbe
necumpătate se exprimă prin aforismul : Toată pasărea pe limba ei piere.
Sensibilitatea acustică este sugerată de expresia a auzi toaca-n cer. Conform unor
credinţe populare, toaca din cer este auzită de cocoşi noaptea, când aceştia cântă, marcând
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intervalele de timp sau anunţând ivirea zorilor. Această capacitate senzorială depăşeşte
limitele obişnuitului, de aceea, despre omul care aude toaca-n cer se crede că are un
auz foarte fin, obţinut printr-un proces de sensibilizare.
O altă categorie de expresii care ţin de imaginarul vorbirii este cea referitoare la
faptul că vorbirea oglindeşte trăirea : are inima pe limbă ; ce are-n suflet, are şi pe
limbă; ce-i pe inimă, aceea-i şi pe limbă. De asemenea, există expresii create pe baza
cuvântului limbă care marchează atitudini: a avea limba lungă (a fi vorbăreţ, a fi incapabil de a păstra un secret); a avea limba ascuţită (a fi maliţios); a (i) se deslega limba
(a prinde curaj să vorbească); a-şi toarce pe limbă (a vorbi cumpătat, a gândi bine
înainte de a vorbi); l-a muşcat albina de limbă (este beat, tăcut, posac).
Suspiciunile în legătură cu viclenia ascunsă sub cuvinte frumoase sunt evidenţiate
prin aforismele sau expresiile : Zici din gură că ţi-s dragă/ Limbă plină de otravă ;
Limba îndulceşte, limba amărăşte ; dulce la limbă, amar la inimă ; a ascunde ac în miere.
Transmiterea informală a unei dispoziţii testamentare, adică a unei rugăminţi făcute
înainte de a muri, este surprinsă de expresia deosebit de sugestivă pentru modul în care
instituţiile informale modelau existenta : a lăsa cu limbă de moarte. Respectarea unor
asemenea dorinţe ale unui defunct marca o rebalansare a echilibrului sacral al familiei
şi, conform credinţelor, asigura tihna defunctului în Lumea de Dincolo.
Aşa cum se poate constata în orice limbă, înţelepciunea cristalizată în fiecare cultură
este concentrată în unităţi lingvistice distincte, consacrate prin uz şi transmise din generaţie în generaţie, cunoscute sub denumirea de proverbe, zicători, maxime sau aforisme.
Unele dintre acestea sunt specifice unei singure limbi, altele au echivalente în limbi
diferite, iar o parte dintre ele constituie universalii culturale, putând fi întâlnite şi în alte
spaţii culturale şi în alte limbi. Paremiologia ne introduce în acest univers al înţelepciu
nii sedimentate de-a lungul timpului. Astfel, imposibilitatea de a schimba caracterul
omului se exprimă prin proverbele : Năravul din fire n-are lecuire ; Lupu-şi schimbă
părul, dar năravul ba ; Lemnul strâmb, focul îl îndreptează, iar siguranţa că trăsăturile
esenţiale se transmit de la o generaţie la alta prin aforisme precum : Ce naşte din pisică
şoareci mănâncă ; Din stejar, stejar răsare ; Aşchia nu sare departe de trunchi. Pe de
altă parte, înţelegerea că nu orice material se supune unei modelări ambiţioase, din care
să rezulte un obiect cu trăsături similare perfecţiunii, este la rândul ei ilustrată prin
proverbele : Din orice lemn îţi place, fluier nu se poate face ; Din coadă de câine, sită
de mătase nu se face. Cumpătarea, ca formă superioară a existenţei, se exprimă în
maxime precum : Îmbucătură mare să înghiţi, dar vorbă mare să nu zici ; Sarea-i bună
la fiertură, I Însă nu peste măsură ; Cine dă cu capul de pragul de sus vede şi pe cel de
jos ; Înţeleptul vara îşi face sanie şi iarna car; Cum îţi aştemi, aşa dormi. Curajul
afişat de cineva după ce pericolul a trecut e ironizat afirmând că : După război, mulţi
viteji se află, iar încrederea că dreptatea învinge mereu e sugerată de proverbul Dreptatea
iese la lumină ca untdelemnul deasupra apei.
Faptul că ocaziile nu trebuie ratate se exprimă prin zicătoarea : Bate fierul până-i
cald . Expresia a bate şaua să priceapă iapa se referă la un mod subtil de a atrage cuiva
atenţia asupra unui fapt sau a unei situaţii, fără a o numi, cu scopul de a-l determina să
înţeleagă aluzia. Elogiul priceperii este făcut prin maxime precum : Acul este mic, dar
scumpe haine coase ; Esenţele tari se păstrează în sticluţe mici. Despre cineva care se
risipeşte în lucruri inutile se spune că umblă după cai verzi pe pereţi sau că umblă după
potcoave de cai morţi, iar dacă o persoană este considerată inutilă într-un anumit context
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se spune că este a cincea roată la căruţă. Lipsa înţelepciunii cuiva este definită prin
expresii precum : a căra apă cu ciurul; a căra apă la mare ; a căra lemne în pădure ;
a pune carul înaintea boilor.
Devenirea culturală a limbii române, sub aspectul încifrării universului de viaţă şi
de gândire în reprezentările sale, ne arată un imaginar lingvistic care a înregistrat în
mare parte subtilităţile lumii rurale în care s-a articulat. Multe dintre expresiile sau
proverbele exemplificate mai sus sunt create pe baza unor cuvinte din universul vegetal,
altele se constituie în înregistrarea unor stereotipuri comportamentale atribuite regnului
animal sau au la bază aspecte ale unor activităţi cotidiene în cea mai mare parte rurale.
Frecvenţa folosirii lor este relativ scăzută în discursul cotidian contemporan, multe sunt
intrate într-un fond pasiv al competenţei lingvistice, în sensul că sunt înţelese, dar rar
utilizate. Toate sunt însă elemente importante ale patrimoniul lingvistic naţional, relevând
specificul imaginarului lingvistic românesc.
Etapele de patrimonializare a limbii au început prin asumarea de către Academia
Română a proiectului de realizare a unui dicţionar-tezaur al limbii române. El se constituie ca loc al memoriei naţiunii, înregistrând patrimoniul lingvistic pe baza unor surse
lexicografice diverse. Muzeul Limbii Române a fost instituţia creată la începutul secolului XX pentru a gestiona patrimonializarea limbii şi pentru a urmări destinul instituţional al Dicţionarului ca operă fundamentală a culturii române. După reorganizările
survenite odată cu instaurarea comunismului, numele său, precum şi statutul instituţio
nal au suferit modificări, iar Dicţionarul s-a realizat în mai multe institute de lingvistică
din ţară. De asemenea, în mai multe centre de cercetare lingvistică s-au realizat noi
anchete dialectale pentru colectarea faptelor ilustrative pentru graiurile vorbite în comunităţile etnice din interiorul sau din afara graniţelor administrative ale României. Muzeul
Limbii Române rămâne însă un reper simbolic al instituirii unui loc al memoriei naţiu
nii noastre, având ca obiect limba. Fondurile documentare ale Muzeului, constituite din
materiale colectate de pe întregul teritoriu administrativ al României, în prima jumătate
a secolului XX, rămân documente preţioase peste timp, ce vor intra în chip fericit în
baza lexicografică a viitoarei ediţii a Dicţionarului. În acest fel, întregul tezaur lingvistic românesc va fi redat unui circuit naţional al amintirii.

