LlNGVlSTIcA
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ASlJPHA DISTINCTIEI LIMBAJ-OBIECT ---METALIMBAJ
ÎN LUCRĂRILE LUI
{,DB DIALECTIC/l
ŞI .tn: MA{;ISTHOi)
DE
EUGENMUNTEAJ>..TtJ
Disciplinăconsiderată de obicei o "c,ucerire"a ult.imeisute de ani, semiotica, înţeleasă ea teorie generală fi semnelor, are În realitate o istorie îndelungată, începuturile ei plasindu-sein filozofia
pre-aristotelieă. In evolutia
antică a doctrinei semnelor, un moment semnificativ îl reprezintă concepţia
lui Aurelius Augustinus, una din autorităţile teologiel creştine şi, în acelaşi timp, autorul ultimei mari sinteze filozoficea antichităţii; episcopul de
Hippona absoarbe, în cadrul unei gîndiri originale, de eSBnţăcreştină, elemente ale învăţăturilor lui Platon şi Aristotel, ale stoicilor şi neoplatonicilor.
Poate mai importantă decît oricare dintre contribuţiile sale la edififarea gindirii europene este concepţia despre limbaj ca sistem semiotic, cea"mai complexă articulare a acesteidisciplineîn antichitate'.
,
Valoarea concepţiei augustiniene este recunoscută şi de Ch. Morris-,
care însă îl înseriază pe Augustin alături de Boetius, Între ltransmiţătorii
învăţăturii aristntelice către evul mediu. Cît priveşte constituirea teoriei
semiotice saussuriene, şi aici a fost recunoscută Însemnătatea aportului gîndirii august.iniene(în corelaţie eu cea a stoicilor)",Saussure nu a făcut altceva
decît să reformuleze,potrivit exigenţelor conceptuale moderne, o teorie străveche în Europa".
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Haga/Paris, p. 336; "Through
suchfiguresas Augustlneand
Boetlus,
the Arlstotelian
andHeJlenistle
theortes(Inciudtng
theworksof the classieal
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Între meritele lui Augustin, alături de deIînirea si elasificaranclară, fi
semnelor, descrierea diferitelor clase de semne şi definirea semiotică a pro-.
cesuluide semnificarelingvistică,contribuţia sa cea mai
în acest domeniu o constitn Iără Indnială sesizarea şi
a ceeaee nu.
mim astăzi limbii-obiectşi metolimboj
care, cum VOIn
ocupă
chiar un loc centrai În coricepţ.iasa semiotică si lingvistică.
Urmărită cu consecveuţă In Iucrăr] cu cel mai divers conţ.inut(filozofie,
l.eolozic,didactic, hiblico-exeget.icetc.}, diferentierea celor două niveluri ale
limhjuIui uman este utilizată de filozofin scopuri variante. Ne-am propus să
prezentăm aici definirea, implicaţiils şi eorelaţ.iilesale doar in două dintre
lucrările lui Augustin, De Dialectica şi De Maqistro«: ambele fac parte din
ciclul operelordedieate de autor celor şapte aries
desprecare Augustin
intentiona să scrie cîte un tratat, In scopul instruirii fiului său Adeodat (care,
de altfel, este şi prcopinentul său în De Alagistro,lucrare concepută în Iorrnă
dialogată).
De Dialecticasau Principia Dioleciicaeeste o lucrare de tinereţe". care
nu s-a transmis (sau nu a fost redactată de autor) integra! şi pe care heue.
dictinii, primii ei editori, au considerat-o neaut.ent.ică
, dar de a cărei autenticitate nu se mai indoieşteastăzi nimeni', cel puţin cit priveşte conformitatea
euideiJe enunţ.ate de Augustin în lucrări care îi aparţin cu certitudine.
Aici se pun practic, în termeni foarte tehnici şi exacţi, aproape toate
problemele gindirii semiotico-lingvisticeaugustiniene, care vor fi reluate
ulterior şi în alte lucrări, dar în contexte în care accentul va cădea pe alte
aspecte teoretice, pentru care doctrina semnelor este numai un instrument.
in De Dialectica+i aportul semanticii stoice este mai evident",
Conceput iniţial, ea şi alte lucrăr-idin această perioadă, ea nn dialog,
dar păstrat suh forma unui text compact, opusculul are ea temă definirea
obiectului şi a limitelor domeniuluidialecticii ea scieniui disputandi sau disciplina (ars) displltationis.Definitia nu este nouă, fiind preluată de Augustin
de Ia stoici. ea şi o mare parte din conceptelepe care le utilizează în descrierea
sa, După observaţia preliminară că orice dispută se efectuează prin limha]
că dialectica este, deci, şi o ştiinţă a limbajului, dialecticianul face o clasia cuvintelor, enunţurilor, judecăţilor şi raţ.ionamentelor, după eriterii preluate din logica lui Aristotel şi il stoicilor.
Capitolul V conţine prima şi cea mai concentrată expunere il doctrinei
august.iniene a semnelor. Apar aici, deIinite Iimpede şi eu mare exactitate
termtnologieă,elemente ale situaţiei semantice cunoscuteşi de stoici; elemente
denumite de Augustin oerbum,tes dicibtleşi dictie.
5 Textulcelor-două
lucrăria fostconsultatde noiIn edit.la
compleles
de Soint
Auqustia,
rcnterrnnnt
le text.latinet lesnotcsde 1,Miti011
desb{medictins,
voI.III--1V, Paris,
1973(trimiterfle
se fac dupăaceastăediţie).
'iJCI.Plerrede Labriolle,
Hisloirede la lilteralure
laline
Leshelleslettres,
Paris,
deredactare
Il0puscu,
luIul.1920,p. 71;),undeseindicăani!a87 391dreptpel'ioadăprobabilă
Ci.maiales,lanPinborg,Das
clerSloa1l!ul
Dtalektik,
in"Clas.
sÎcaCI medlaevalia",
voI.XXIII,1962, 1·2, p. 1>18·
·177,eare doveditfărăechivoc
IHllenticitatea
lucrării,utiIizind,
intrealteargumente,
şi identitatead(lconcepţie
asupraunor
aspectealedoctrineisemnelorintre DeDialectica De l'vlagtslro
(deautenticitate
certă).
Ş•.!n,.Contra
grammalieum,
1,19, Augustin
mărturiseşte
di a Îllvăţ.at
"ars
displ1tatipuis"
din
slokiJor.
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LLMBAJ-OBlE;CT
- MBTALIMBAJ
LAAUGUSTIN
Procesul de sernnificate lingvistică a realităţi! constă din emiterea de
semne [siqn« dare. suţna promere}, de! "Hvorbi Înseamnă LIemite un Semnprin
intermediul unui sunet articulat" (Loq(lÎ.est=articulata ooce siqnum dare.
De Dia l. V) 9. Semnul, în general, este definit ea un element material
-earesubstituie un alt element din domeniul realului. Între diferitele tipuri
de semne, cel lingvistic, oerlnun,ca semn instituit, a pare ea o caracteristică
a umanului: "Intre oameni, cuvintele au dohlndit întru tertul Jocul principal
in faptul de a semnifica" (Verba enim prorsus În/el' bomines obiinueruni
principotum suţttiţirand], De Do (' t rin a c h ris tia Il <1, II, Iii. in, Ca
semn, cuvîntul este emis dc un vorbltor (a loqenteprolalllm) 9i Înţeles de un
auditor. Elementul căruia cuvîntul îi corespunde în planul realităţii este
re«, UIllucru, definit În mod diferenţ.iatea "tot ceea ce este inteles eu mintea,
perceput cu sim1\lrilesau ascuns amîndurora" (Ues est ouulouid 1nielliqitur,
uelsentitur, ueiiatei, D e Dia 1. V), Cu alte cuvinte, referiuţ.asemnului poate
fi de natură spirituală (i.ntelligibile),în care caz este vorba de () "concepen:
În minte", sau de natură materială (eorporale),putînd fi percepută eu simţurile, Ca exemple de res care "se ascund", Augustin citează ideea de Dumnezeu
şi pe eea de materia inţortnis
între nerbumca materie sonoră (VO.T,
sonu.mţşi r es, obiectul desemnat,
se interpune dieibile,conceput definit ca "ceea ce percepe din cuvînt spiritul
şi nu urechea şi este păstrat totodată În interiorul spiritului" (Quidquidautem
e:f oerbonon auris sed animus seniit, et ipso anima ienetur inclusum, dicibii«
oocatut»,De d i a l. V,).
Pînă aici, eu un plus de precizieşi de claritate, este reprezentată cunoscuta doctrină stoicii, expusă de Diogenes Laert.ios,în Vteiil«şi doctrinelefilosofilor, vn, 44 ·-45; o relativă echivalenţă sc poate stabili între conceptele
9 In definirea
scrnnulul.
Augustin
fipăstrat,în Intreagasa operă.o rcmarcahlţă
consecvenţă,Dintrenumeroasele
definiţiiexistente,
cltămcUeva:"Un semnesteceeaeeşi pe sine
Insuşlsearatăsimţurilor
şi,1nafarădesine,J1aiindieăspiritului
şi altceva"
(SirJnl1l1!
esteiquod
seip,um
seI/Bui.
elpraelersea!iquid
animaos(cmW,
De DiaJ.V)."Celcar vorbeşte
en:tite
UI1
semn
exterioral vointeisaleprinintermediul
unuisunetarticulat"(Qulmilllloquilur
srlae/Joluntatis
sif)I/am
{orasdaiperarticula(uTn
SOnlllJl,
De Mag.r.2)."Semrm)
esteunlucruinafaraspeeieÎ
sale,
e.areseimpunesimţurilor',
făclndea prinsinesă aparăîn fata noastră.
un alt lucru"(Signam
nI el/fmus prada pecfem,qllam
îngcrit:sensibils.
aliudaliquid
exse{aciens
incogilalioncm
l!eniTe.
DeDoetl'jua Cllristiana, U, II, 1),CeaIllaiamplădiscuţieasuprasemnelor
ca atare t1
găsimin DeDoctrina
cbristiana,
II, II, 3.undesefac,edeosebirea
intreBemnel
l/all.ra.le
(fumul,
lirnleleallimalelol')
,şisemnele
instituile
caresint celeverbale,"Instituitesintacelesemne,pe
careşi le dau in mot!reciproc
fiinţelevii şpreHindica atit clteste posihil mişcările
lor
sufleteşti.
percepţiile
sauglndlll'Ile
lor,Nuavemniciun alt temeide a semnifiea,adică;:leil
emitesemne.!nafariide necesitlltea
de fi exleriori:l;H
şi de Htransmitecătre spiritulaltcuiva
Ceeaee sepetreceIn spiritulcelui(areemitesemnul"
(Da/aIJel'O
signasUIlI,
gaal'sibiquaeqw
l!irJenlia
!lwicem
dantaddemonsllandos,
flual/lum
possunl,
moiilSantmisai,!)elsen.a,auiintellecta
quaelibel,
NecullaCCfl/SSa
estllolJis
stf)Tlif/candl,
id estsignidandi,nisiad depromendum
el irajicltmdum
in al/eNus
qnimum
[4quodanimogarii is quisignuin
dat),Pentru!oeulc.enţl'al
()clIpat
deeOllceptul
de semnIn gindirea
augllstiniană,
ve"ÎK, J(u,ypers,
[)erZt:iclleTluneIWvrlbegrUr
Îll/[)enĂ'C1l
Au:gustim,
Amsterdam.
19:H. JtA, Markus,."jf,Aug/Uiline
oI!Sigm,in "PhrorţesÎs",
1957,ur. 2,p. 60--83;B.DarrelJaekson,TlleTfreary
of'SirlflsinSI,A.ugllstine's
DeDoetrina
christiana,
in"Revl]e
desetudesallgustiniennes",
XV.196H,
nr, 1-2, p, 9-49' Raffaele
Simon.e.
i';emiQIlJgie
aIlQllslinienru!.
in"Ş!!lUiotiC<l",
VL1972,p, 1--.:31; LudaWald.,
R.aporfn/
Îlltre"sigl/llltt"
§(
InvoLIitografiat
A,llticllitalea
Şinloşlenirea
ei spirituală,IaşI,lji80,
p,,,sţgllcatnmH
Gf-72. la AU(lWiU1l..
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EUGEN
MUNTEANU
augustmiene de oerbum,dicibile şi res, pe de o parte,
respectiv, q;(j}'r
şi TUYXOCVOV
ale stoicilor, pe de altă parte=.
Ce se întîmplă Însă cînd disputa dialectică se orientează asupra propriulni5ău vehicol,limbajul ? Pentru a da un răspuns Ia această întrebare, Augustin dezvoltă o adevărată teorie a rnetalimbajului, care deschide gîndirii sale
căi nsruaicercetate pînă atunci. Ideea, cu totul originală nouă, rezultă din
însăşi deîirriţiasemnului: fiind un element material,
poate devetii obiect, res, desemnabilde către alt semn:
"De vremece nu putem vorbi decit folosindcuvinteşi de vremeee nu
putemvorbidecîtvorbinddespreanumitelucruri,seprezintăspirituluiideeacă
cuvintele
sîntsemnealelucrurilor,
dupăcumnuîncetează
săfieele.Insele
lucruri"
(Namcumdeuerbis
loquiulsinerbi
s,nequeamur,
elcumloquimur
nonnisidealiquis
rebusloquamur,
oecuritanimeiloesseverba rerum, ni essenondes/nani,
De Dia L V)ll.
Aşadar, observă Augustin, fiindcă nu ne putem referi la limbaj decît
prin lutermediul limbajului, se impune să considerămcă în acest proces'limbajul devine el însuşi res, obiect de referinţă pentru alte semne, fără ca prin
aceasta să înceteze a mai fi semn. în consecinţă,apare necesitatea de a deosebi
un al doilea nivel al limbajului uman, plecînd de la ceea ce lingvisticamodernă
denumeşte funcţia sa metalingvistică, Această distincţie este fundamentală
de Augustin şi teoretic, prin introducerea unui nou concept, cel de dictia,
pe care îl defineşte ca "ceea ee se petrece În spirit prin intermediul cuvîntului"
(qllod[ii in anime per oerbumş.Dacă, echivaltnd În termeni moderni relatiile,
prin oerbumÎnţelegemforma sau seranificantuliar prin dicibileconţinutul sau
semniticatul atunci prin âietio se impune să Înţelegem semnul verbal în
ansamblul său, ea unitate a celor două componente?",
10O reconstttulre
minuţioasă
a gîndiriistoice,pe bazafragmentelor
adunatede Arnim,
Sioicorum
oelerum
fragmenta,
face.IohnnyChrdst.lansen,
AnEssaţ]orifileUnitijo]StoiePhilo$ophy,
Copenhaga,
1960.Pentruaspecte
deteoriea limbajului,
semiottcă
şi grarnatlcă
la stoici,
veztFeliciaVant,Probleme
deIirnbă.ifjilldil'ela ţilosoţiistoici,în .Limbăşi literatură",II,
1956,p. 319-BB2
; KarlBarwlk,Probleme
derstoisclieri
Sprachlehre
tuulRlzelol'ik,
Berlin,Hl57;
A,A.Long,Lallfjlwge
and TlwuglÎn Stoicism,
în 'VoI.
A.A,Long(eel.),Problems
ili stoicism,
Th,eAthlO!Je
Press,Londra
..1971,p. 75--113.
11Comentind
acestpasaj,HansRuetAufjIlSlin
IlberSemiotik
ImdSpracile.
SpracJltilcoretiselze
AJlalyscll
ZllAnguslins
«DeDialecllea.>!].>Berna.
1981,p.104,remarcăoriginalitatea
lai Augustin
in raporteu scrierilesLoÎeilor
ill termeniiurmători.
: "Am;derTatsache,
dllSS
fiiI'
AugnstinZeichel1
zugleichbezeiclmele
Geenstăl1de
seinkollnel1,
lii.sstsiehschliessen.,
elass
seineZeÎchentheorie
mit derstoischen
The,9rie
desO"I)f.I.E:iov
nlchtszu tunhat".
12De altfel,aceştitermenisinl utifizaţlÎn altă partechiarde Au!,,'usUn,
atuncicind
defineşte
cuvintulca articulala
voxCL1ln
Mgni{icatu
(DeNIag.IV,9)sauCÎud,
în DeDial.\'n,
vorbeştede voxsÎgnificans.
12Oarecnmdeosebit.
interpretează
acestconcept3.llgustînian
l(,arlBarwik,lip. cit.,
p. 11,COllsiderind
căprindictioar trebuisilseinţ.eleagă
izomo:rfismuld.intre
formăşi conţinut,
lillt:revoxşidictbile.Eugenio
Coserin,.L'arbttratre
dusigne.ZllrSpiiigcscllic/zle
cinesaristoleliSene1!
Regri/fes,
In
"Arehiv
ftirdas
Studiutn
der
neueren
Sprachen
Ullel
Litc:raturell",
119.Jahrg!tngj204.
Gallg,1908,p. 108,nota65,edlivalează
.col1ceptlllaugustinîall
dedicliocuconceptele
stoice
f,$l sau
ÎJ.îyo,inierpretîl1dn-1
ca
scmnulIn
sa (dasZeicIlell
im ganzen).
Coserlup.reia
aiciipoteza
luÎH.steinthal,
Ge.schicilte
dertotalitatea
SprachwÎsscnschaft
{reideI!Grieellenund
RomerIl,
ceLa II-a,voI.I, 1880,p. 29:-494: .,Dit:li(j
ap"rist widerum
f.tţ\ als Einheiţvon
vcrbum
und dicibileodeI'res.'.
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Un cuvînt, spune în continuare Augustin, poate fi emis în două moduri :
fie pentru a semnifica altceva anume tpropter aliud aliquul sigllificalldum),
şi in acest caz avem de-a face eu dictie, fie pentru sine (propler se), in care
caz cuvîntul emis devine Fes, adică, In termenii filozofului, "un lucru supus
discuţiei sau întrebării" (res.est uirique dispulalieni quaeslionumqueSllbjecla).
Aici, în De Dialectica,V, apare pentru prima oară la Augustin intuiţia
deosebiriidintre cele două niveluri ale eornunieăriilingvistice, pe care o vom
regăsi În opere ale maturităţii (De Doctrina chrisiiana, De Fide el Symbolo,
De Triniiaie, Loculiotuun[ibri), unde limbajul nu se va mai situa în centrul
atenţiei, continuînd totuşi să constituie un punct de referrnţă în argumentaţia filozofului.
Importanţa atribuită de Augustin distincţiei celor două niveluri se
vădeşte şi din faptul că, după ce enunţ.asedeja definiţiile factorilor situaţiei
semantice, reia în acelaşi capitol discuţia asupra lor, de data aceasta într-o
dublă perspectivă, definindu-Iesimultan valorile, în cadrul Iimhajului priea
şi al metalimbajului. Iată, in extenso, definiţiile celor patru elemente:
oerbum: "ceeace am numitoerbum'cuvînt'este un cuvîntşi desemnează
un
'cuvînt';
dictbtle
: "ceeacetimnumitdictatle
esteun cuvînt.darnudesemnează
un 'cuvint'
[aşadarnu desemnează
un oerbutn
ea semn)ci desemnează
ceeaceeste
inteligibil
în cuvîntşi sepăstreazăin spirit;
dictio: "ceeaceamnumitdicttoesteun cuvint,darun cuvintcaredesemnează
douălucrurisimultan,sedesemnează
pesineÎnsuşiîn calitatedecuvint
[aşadarestecorespondentul
In Ilrnbajul
primal unuiuerbum
dinsfera
mctalimhajului
ţ, dar desemnează
şi ceeaee se petreceIn spiritprtn
intermediul
cuvîntului;
FeS:
"ceeaee amnumitres'lucru'este1lllcuvîntcaredesemnează
toatecele
cerămîndupăceamexceptatceletreielemente
demai8115
..14,!
în structura fiecărei definiţii se separă pentru fiecare concept ccepţiile
şi valorile sale diferite in cadrul limbajului-obiectşi al metalimbajnlui. Prima
parte a fiecărei definiţii se referă la valoarea metalingvlstieă a termenului
respectiv: şi uerbumşi dicibileşi dictia şi Fessînt cuvinte, semne care desemnează Însă semnele limbajului prim. A dona parte a definiţiilor explicltează
raporturile de semnificareprimară, în cadrul cărora fiecare termen are caracterul unui semn desemnind altceva decît este el însuşi, şi anume ceva din
lumea reală, res,
14Haecerooouatuordistincte
teneamur,
oerbum,
dicibile,
dictia,res.Quocl
dix!uerbum;
ci oerbum
estel uerbtun
signi{ical.
Ouoddtxi dictbile,
»erbutn
est;necfamenuerbum,
sedquodin
uerbointellişituretin animocontineiur,
stqntţtcat.
Quoddt.xidictionem
oerbum
est,sedtalequo
[amUladuositnul,id estipsumverbllm,
elquc()dfil
illanimaperlJel'bum,
significantur.Quod
dixi
rem,verbllmest,
quod
ma tria, quaedictasunt,quidquid:resial.
sigllificat,
De Dia l. V).
H. Steinthal,op.
p. 293-296. comentează
DeDialectica
din perspectiva
eelIivalărli
terminologiei
augustiniene
eu
cea
li!
stoiciJor,
pornind
de
la
premisa
unei
simple
prelucrări
din
parteafl]ozufului
latina gtncl!rii
lingvistice
greceşti.
Minuţioase
şi justeîn amănunt,aprecie:rile
s1Valltului
germanignorăInsllelementele
de origulalitate
adusede acestopuscul.Dlstinr'liia
intre limbaj-obiect
şi metalimbaj,
introdusădeAugustin
şI urmărităla niveluldefiniriiconceptelorcheie.esteapreciatăde Steinthal,cu referirela pasajulcitat maisus,ea o "doppelte
Tautologie"
(p. 294).
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Pentru a clarifica această dublă perspectivă În care sînt abordaţi
procesuluisernant.ic, Augustinintelege să-şi ilustreze teoria prin exempIe
('el'cmplisnlzlstranda). Se presupune următoarea situaţie de comunicare:un
graplatician adresează unui elev Întrebarea: "Arma ce parte de vorbire este?
In
enunţ"semnul al'maes!e rostit "propler se", aparţinînd, în mod autoreferenhal, unui discurs met.alingvist.ic; 111termenii lui Augustin,cuvîntul
(/ttilaS desemnează pe sine În alitate de ohiect supus discuţ.iei(res dispuialionÎs subjecta).A doua parte a enunţului, "ce parte de vorbire este" ",,-,
este alcătuită din semne emise nu pentru ele însele, ei în vederea determinării
cuvintului arma propter oerbuin'quodarma dictum est. Aplicindcriteriile stabilite anterior cu privire la raporturile ele desemnare, Augustin arată că,
dacă elementele celei de-a doua părţ.i a euunţului sînt percepute in spirit
(animosetisa sl/nt) Înainte de a fi emise verbal (anle lIocem),atunci este vorba
de eliCiMle;în schimb, dacă ajung să fie rostite (ooceprolata sunl), atunci
ele devin semne verbale complete, dieliones.
Diferită este situaţia într-un context verbal ea cel din Eneida,!, 1 15,
unde cuvlntulrrrm« nu mai este un nerbunisupus unor disocieriîn sfera matalimbajului, ci este un dictia, semn verbal folosit de Vergiliusnu în calitate de
self)npropter se, ei spre a desemna(il' războaiele lui Aeneas,fie scutul sau celelalte arme, aşadar obiecte aparţinînd realităţii ext.raliugvistice.
Rezumîndîn termeni actuali, arma poate fi utilizat mai Întîi ea semn autorelerenţ.ial, supuniudu-se unor disocieri mctalingvistice care Iac substanţa
definiţiei Iexico-semanticesau gramaticale.Tncalitate de obiect al "ştiinţei
definiţiilor" (disciplina deţiniendiş; În al doilea rînd, acelaşi termen poate
fi utilizat şi ca semn verbal prim, desemnînd ceva elin sfera extralingvist.ică.
în încheierea eal" V din De Dia 1., Augustin formulează o concluzie
extrem de interesantă a acestor disocieri:
"Aşadar.In aceastăparte a dialecticltvom trata despreoerba,dicibil
ia,
dicitoues
şi res.Dintreacestepatruaspecte,o partedesemnează
cuvinte,iar o
partenu desemnează
cuvtnt.e
: nu existănimicdesprecaresă nu trebuiască
să
discutămcu ajutorulcuvinlelor: şi astfel,discutăm
maiInt.lirdespre
ceeace ne
ajutăapoisă discutăm
despreeeldalle",(Tractandum
estl{ji/ur
nobisÎJlhacparte
âialccttcae
de »erbis,
tiedictiOIlil.m,"detiicibilibus,
derebus:in quibusomnibus
cum
pariimlJcrbasigI/triCeI/lur,
parlimHonocrba·-nillileslenimde t]110
nonverbls
disputate
l1ccesse
sit itaqwdehisprimodispulaiur,
perqllacdece/nEs
disputaTe
cOllcedilu]')
,
Sînt expuse aiei raţiunile care fac necesară disocierea dintre limbajulobiect metalimbaj: nUIll<'li
pe această bază es.feposihilă constituirea dialeetldica "artă a dezbaterilor" : ars disputatiol1Ulll,
disciplinq disputantii
s;lJmă.
de eUlloştinţ.c,principii raţionamente care, articulate În1:r-nnsistem,
(YI'Îentează
gîndirea spre descoperireacorectă a adevărului, Pentru a se asigilra
0. autentică eunoaştere a IumiilueruriloI' (a desellllla'bilclor) acesta este In
ultiula instanţă obiectivul episteIllologiesuprem al semiotieii augustinieneeste ne(lesarăÎn prealabil o cunoaştere exactă şi detaliată a instrul1Ît:mtelof
utiliz;,H.e
Îll procesul cunoaşterii; numai aşa se pot evita sau elarifica dificul15A.rmaviruml{uc
callO,l'roiael{uiprimusab oris..,
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A.UGUSTIN
Este
tăţile pe care Iimhajul le poate ridica În faţa subiectului
impeditnentaIocutionis 'piedici ale lîmhajulni';
vorba despre
Augustin descrie dilerlte tipuri de arnhiguităţi. obscnrităti :;;i echivocuri,
şi indicind procedeele de ale
explicînd totodată modul lor de
evita 16.
Trecînd acum la celălalt text pe care ne-am propus să-I cornerrtăm din
perspectiva relaţiei
metalimbaj, trebuie să remarcăm înf:{t
de Ia început De Maqistroeste unul din textele csenţ.ialepentru înţelegerea
gîndirii filozofice şi semiot.ice
Apar-ţinînd, ea şi De Dialectica,
perioadei de tinerele 17, lucrarea pune, sub forma unui dialog nescenic18,
prohlema scopului limbajului, ca instrument al cunoaşterii. Sub aspect
nologic, În De Maqistro apare pentru întîia dată considerarea limhajuluî
ca model semiot.icşi, deopotr-ivă,sistem particular în cadrul unei semioze
naturale ovasl-infinite.Din momentul în care. cu cincisprezecesecole Înainte
de Saussure, "Augustinintroduce limbajul verbal printre semne, limbajul
începe să apară Într-o pozilie incomodă.Fiind atît de puternic, atit de fin
arficulat iş! totuşi ştiinţific analizahil (...), limbajul a putut să fie ohiectuI
u{lejttorîî ti semneloredif'icatăîn scopul de a descrie relaţrîle dintre evenimente naturale" 1".
Premisa acceptată dintru Început de partenerii la dialog este aceea că
două sînt temeiurile limbajului icausae loquendiş: a instrui (doc/'te)şi a trezi
in amintire (commemorari),prin semne, cunoştinţa unui lucru. Pînă la a COIlchide că semnele nu creează cunoaştere ei doar mijlocesc transmiterea sau
descoperireaÎn spiritul vorbitorilor il unor cunoşt.int.ecare se datorează unui
truujisterinterior 20,dialogul este amplu orientat spre chestiuni de descriere II
mecanismuluide semnificarelingvistică (şi nil numai lingvistică) a realit.ăţii,
si a celui de comunicareiut.erurnană.
I
.
potrivit concepţiei sale, conform căreia limhajul este o produiel:e de
prin care se exteriorizează voinţ.a vorbitorului 21,Augustin iniţiază
În De Maqistro, IV, 7, o amănunţît.â dezbatere asupra posihilif.âţ.ilorde folosire
a semnelor,'couchizlndcă există trei posibilităţi (tripottita distribl1;tio)
:
1. Prin semne se pot indica alte semne.
'
II. Prin semne se pot indica lucr-uricare nu sînt semne.
16VeziDeDialectica.
VIl lk Doctrina
christionu,Il, II şi urrn.UncomentarIu
asupra
acestuiaspectal
cu referirişi Intratareaproblemei
amblgultăttlor
limbajuluiînlucrăride
moderne,
la LucraWald
, Obsuvaţii
asupracouceţstnlui
deambiguitate
Înapera111i
Allrclim
ln
delingvistică
generaM.
voI.VII,EdituraA(;udeiniei
RE"'Ho111ânia,
1977.p.
126.
17DupăPierrede Labriolle
(op.cii.,p. 715),a fostserisin anul:38n,
Pentfljstructurac1idactic-aserloric{l
ncseenică
a dialogului,
vezipe
Bernd
HeJnefVoss,Der
in da frilchristliclien
:\![mellcn,
ln70,p. 271·277 Erwin
Sehadel,De i1jl1fJislro,
197f),
in spedalcap.DerGC$amlaufball
desDJerloges.
p. 242244.Un exmnen
sinopticamănunţitasupraproblemelor
acesteieompl(,xe
operea antichităţii
întreprinde
G.Madec,
Analysfdu ,De/\1agisfroîn "Hevllc
desHudes
1.XXI,
1975,nel -..2, p. I\'J-71.
'
19um.berto
Eco,
andIhf Philosapily
of Langaagc.
Mac.millan
l'n.'.5s,
Londra,
!f184,p. :l3.
"0Pasajulreleva ()altă interesHntă
probJem't
În examinHrea
eireiaAugnstinesteUll
pre.cursor.
eeaa
Înterne"li HmlJajnlui,
desprecareva Illaivorbişi Humboldt.
21Vezimaisus,nota O.
'
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EUGEN
MUNTEANU

In. Chiar şi fără semnese pot demonstra acţiuni,
ca urmare
a unei Întrebări 22,
Ceeaee îl interesează În primul rînd pe filozofeste cea de-a doua situaţie,
care d.efineşteîn fapt limbajul primar, limhajul ca proces de semnificare a
realităţii prin aceasta, ca mijloc de
Pentru realizarea deplină a
acestei funcţ.ii, este însă necesar să se
limitele Între limbajul ca
atare şi limbajul orientat spre limbaj,
a nu lua in seamă aceste limite,
eu alte cuvinte a ignora nivelul la care are loc comunicarea, Înseamnă a face
posibilă apariţia ambiguităţii, a nonsensurilor şi sof'ismelor23.
Pentru a-şi lămuri interlocutorul în legătură cu primejdiile care pot
apârea din ignorarea nivelului Ia care se poartă discuţia, Augustin îl conduce,
prin întrebări, spre un sofism facil, a cărui concluzieabsurdă este aceea că un
om nu este un om ci un nume 1Dialectieianul ocoliseîn mod intenţionat specificarea că discuţia se poartă nu despre om ca realitate desemnată, ci despre semnul om care, desigur, este un nottien.
Drept criteriu Iiminar al domeniului metalingvistic faţă de cel al limbajului prim, Augustin postulează o "lege a raţiunii" (lex raiionis'ş, conform
căreia, În timpul producerii semnelor lingvistice, atenţia se orientează nu
spre semnele ca atare, ci spre realităţile desemnate:
"Sint de acordcu tine că nu putem dlalogadecit dacă spiritulnostruse
orientează
dinsprecuvintelepe carele auzimsprelucrurilepentrucareaceste
cuvintesintsemne"(Assenttor
eniuitibi, sermocinari
lWS
onuiino
non posse,nil
auditisocrbis
adea[crraiuraninius,quorum
islasuntsiqna.,De Mag., VIII,22).
Ample disocieri în direcţia care ne interesează face Augustin atunci
cînd începe să clarifice prima sîtuaţ.ie de comunicare, cea în care se produc
semne care desemnează alte semne. în acest cadru, se face încă de Ia început
distincţia Între semne care desemnează res care nu este semn (de exemPlu,
semnul Zapis'piatră') şi semneledesornnîndalte semne (eum este de exemplu
filiera, un semn vizibil pentru alt semn, semnul verbal). Or, semnul tipic
Ineadrahil În această clasă este uerbum 'cuvînt', categorie căreia Augustin
îi dă o definiţie foarte apropiată de cea saussur.iană: "Cuvînt este ceea ce
este emis printr-un sunet articulat cu un anumit semnificat" (Verbum sit,
quod cum aliquo siqniţicaln articulata ooceproţerlur, De Mag. IV, 8) 24,
Adîncirea discuţie! reclamă introducerea unei distincţii necesare, cea
Între sişniţicobilia, elemente care nu sînt semne dar pot fi desemnate, şi lucrurile ca atare, Fes, care pot fi p.eepute fie prin simţul văzului (visibilia),fie
prin auz (audibiliaş. Această tripartiţie conceptuală Îi permite lui Augustin
să explice diferenţa epistemologicădintre diferitele tipuri de semne şi ierarhizarea lor Într-o situaţie de comunicare dată.
De exemplu, dîndu-se numele R(ill1i(llIS,Roma, uirtus ş,i [lumen, se
remarcă mai Întîi faptul că toate patru
Cînd sînt rostite, ele.sînt
Semne audibile, iar cînd sînt scrise, devin semne vizibile ale unor semne
2 Aâniouiti
sumusaui sifnis siguamonsirari,aui signisalia quaesiqnanonsunt.aui
eliamsinesiqnores quasaqcreposttnterroqaitouem
possuinus
(DeMa g. VII, 20).
2aVezicriticadiverselor
tipuride sofisme
1<1
DeDoctrinachrisliana,Il, XXXI,,18şi
UrII!.
24Vezişi definiţialimbajului
în De DIa 1. V: Logulestarticula/avocesigllumdare,
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audibile. însă aceste patru tierba, care sînt În sine semne ale unor lucruri, se
pot supune toate desemnării prin nume (significationinotninis subjecimueş,
adică pot fi desemnate global, ca elemente ale unei clase, prin semnul nomen.
In consecinţă, relaţiile de desemnare se prezintă astfel:
"NomCJl
... esteun semnaudlhllal unorsemneaudibile,iar acesteaudihllesînt
şi elesemne,darnu ale altorsemne,ci he ale unorlucrurivizibile- cum sint
Romulus,Roma.fluviu-". fiealeunorlucruriInteflglhtle,
cumestevlrtutea".
(Nomen
... audibileslgnumeststţmoium
audibilium
; haecoeroundibiliaquidem
signanon sunt. tamerisiqnornrn,
sedrerumpartimnisibilium,
sicutestRotnulus,
Roma,'lumen,partimtrdelltqibtltum,
steutestuirtus,De Mag. IV,9)25.
Există aşadar trei clase de "lucruri", pe care le-am putea denumi astăzi
clase de reîerenţi sau, mai exact, clasede obiecte desemnate: oisibilia (obiecte
ale realităţii vizibile), atulibilia (obiecte perceptibile prin auz) şi intellioibllia
(noţiuni abstracte, cum este" virtutea"). în clasa audibilelor intră şi semnele
verbale Însele, În măsura În care sînt rostite. Rămînînd semne, ele devin şi
res, adică obiecte de desemnat pentru alte semne. Această posibilitate a semnelor de a deveni obiecte desemnate prin semne aparţinînd metalimbajului
defineşte prima dintre celetrei situaţii de comunicareamintite mai sus, anume
cea în care "prin semne se pot desemna alte semne"; în cadrul acestui tip de
comunicare, spiritul disociativ augustinian deosebeşte două clase de semne:
1) semne care pot desemnaalte semne, de care la rîndul lor nu pot fi desemnate şi 2) semne care se pot desemna reciproc (siqna se inoieemsignificanlia).
Ca exemplu pentru prima clasă.,.Augustin invocă semnul conjunctie
'conjuncţie', care desemneazăalte semne, şi anume diferite conjuncţii.precum
si, ai, utinam etc., semne verbale care nu pot desemna Ia rîndul lor semnul
titlu conjunctie,In cadrul celei de-a doua clase, a semnelorcare se desemnează
reciproc, Augustin distinge trei tipuri de semne, potrivit valorii lor selJh.niIicative (quanium oaleaîş, şi anume:
'
a) semne cu valoare deosebită: siqnumv: oerbum;
b) semne cu valoare egală: oerbutti= nomen;
c) semne cu . valoare identică: notnen ::=.5vofLO:.
Intre semnele verbale există deci o serie de ierarhizări, determinate atît de
capacitatea lor-semantică intrinsecă, cît şi de posibilităţile lor de a intra în
relaţie de desemnare reciprocă.
Prima clasă de semne reciprocecuprinde semne verbale cum sînt siqnum
şi uerbutti,care se pot desemna reciproc, dar care au valoare deosebită, întrucît clasa desemnabilelorsubordonate semnului siqnum include desemriahilele
suhsumate semnului verbum; în schimb, chiar dacă siqnum ca semn verbal
corespunde definiţiei 'cuvînt' şi poate fi desemnat prin semnul tierbum,nu
orice semn este şi cuvînt. Altfel spus, clasa semnelor include clasa semnelor
verbale:
25Referlndn-se
la acestpasajdinDeMaptstro,
Haffaele
Simone,
op,cil.,p. 21,afirmă
că,atunciclnd spunemcă un cuvintestesemn,numeleesteun cuvintiar riu esteunnume,
"nous.operons
unemetadeslgnatlon
d'abstraction
crolssant
". Acelaşiautoraminteşte,
la p. 20,
căAugustlu"pare
să fieprimulginditorcarea avutconştiinţa
distincţiei
Intrellmba-ohiect
şi
metaIimbă".
2 - Lingvistlcll
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Cind rostimsllabctesişşnutn
'semn
-',
oricesemncare desernnează
In schimb,nerbum'cuvint'nu estesemnal tuturorsemnelor,ei doar
al
prinrostirearticula
tii.Rezultăcă.deŞioerbum
estedesemnat
estedesemnat
prin oerbum
(cel<;
douăsilabealeprimului
cusilabeteeelnilalt},
c evidentcăsiqnum
areo semiîifi.caţie
malcuprinzătoare.declt
oerbum,
adicăprlncehidouăsilabealeprlmulnt
descmnăm
maimultdecîtprinsilabe
le celuide-aldoilea"Ostenim
hocdisţţllubun»,
quotlsotiat
cumdicimns,siţţnusn,
prorsa»otnniaqnidqne
etţmiţicutur
sionificai
: nonau/an
otnnium
signofllm
si{jll!lln
estcumdicirmis,
»etbum,
sedtantumCOl'Ulll
quaearticulatavoceproîertur,Undelllallifestam
est,quaniuis
el oetbumsiqno,el siţnium
verba,iâ esteiduceisiaesţjllolrae
illis, el iliac istissiqniţiccninr,plus iameti
slgnwnpa/etcquaiaoerbutn,pluratsctitcetillis duabussţjllabis,qtiamistis
signiftcollfi/ms,
D Mag, VII, 20),
A doua clasă de semne reciproc desemnahile include semne precum
oerbumşi nomen,a căror
în metalimbaj este determinată destructura
lor
adică de
pe care o al! de a desemna ceva, Ca semn, oerbum 'cuvînt' se
tot ceea ce se constituie dintr-un sunet articulat
eu un anumit semnificat
din punctul de vedereallimhajului ca atare,
adică al constituirii enurrţului(enuntiationem{iel'i),orice uerbum 'cuvînt' poate
fi privit ca llomen'nume', întrucît orice cuvînt poate fi .subiectul(0=nomen)
unui predicat, în sfera nretalimbajulni2"
.Conform
raţionament, şi termeni precum ex şi si; care sînt
prepoziţie
conjuncţie Intr-un enunţaparlinînd limbajului prim,
pot fi
în mflsuraÎn care În meLalirnbajformulăm enunţuri
precum "C.T
Luate deci în mod generaL(generalilel'),în
calitate de desemnahile
semnelemetalimbajului,toate cuvintele pot fi
considerate nomina, elemente în
c[u'orase constituie uri enunl complet,
o j udeeată care
fi
sau negată, Deşi .egaIă,valoarea semnelor
verb1lll1
'cuvînt' nomen 'nurne' nu e..slelotuşi identieă, întrucît, păstrîndu-şi
de a se desemna
ele au fiecare altă semnificaţie(dilfeulltem lwbenl
raporteaz{lfiecarela altă clasă de ohiecte
desemnate 28,
teoretic&.globală relatiile de deseIllnare
carc se nr·n/'I"."
ului-obiectşi Îneel a] metalimbajului,Augustin

o

36Vezi
discuţiei,In sensulC.l.\l'e
ne interesează
aiei,
li1aa;lsIJ'·o
in "Rcvuedesetţldesaugustiniennes",
întrel!OmCfl
şi lIerbUlll
Augustin
ilustreaă
al "diferenţei
. In sprijinulacestei
urmiîlorul
.
: CumomIdaIwminll
verba
Ilamina
sunt...
er{lo
inla nomen verlmm
quodintel'.equum
el
cuvinte,nu toatecuvintele
sîntlHlme
... IntrenUllle
şi
a explic,)diferenta
semantică
dintreverDum
şi luetilllologia
celordouăcuvinte,stabilită
etimolf'gj,,,l
nwdeme.Conform
etimologizării
S?.le,
ctlmolJlgi.di
mOdCl'llll,
lJerbUIll
derivăde la uerbe.rare
" "izhil'e
!elurechii'"aşadarca llI!purelementfOl1etic,
sinQ
; nomen
v>ne dela nosco cunoaşte',
fiindcănumeleesterezultatul
de idcntifkarea fiinţeiUlmilucru,
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sugerează unitatea ontologică primară şi contiguitatea practică a celor două
niveluri ale limbajului uman :
"Cl/vÎnleste semn pentru nume,numeeste semn pentrurîu, iar riu este
semnal lucrului care sepoatevedea"rveroumsiqnumsit nominis,
elnomen
si,qnumsit
[lumtnis
cet ţlntnercstqnutn
sit rei 'quae[am uideripotest
, De AIa g,
IV.9).
Intr-o reprezentare .schematlcă, relaţiile de desemnare s-ar putea
figura astfel;
.
__
.J""""'
__
-"_" '"_''._'.
;...'-----"
....
-.__.'"'-.,.-----_
...
, ..._-- ..--;.--"'"!'-...
,' '_._'.,_v
uerbum
tiomen
res
uisibilis
{lumen
limhaj-ohiect
metalimbaj
In timp ee în cadrullimhajului-obiect relaţiel de desemnare,se stabileşte
între semnulflllmenşi obiectul corespunzător din plauu! realităţii,în metaHnJIHlj
există un dublu procesde articulrc semantică: ca semn, uerbum,include semnul nomenIn elasa.desemnahilelorsale,.la fel cum setnllul{lumen este
indus în clasa desemnahilelor.prin]lOlllen
-.Semnul[lumen;ca.oricealt semn cu
referent primar, aparţine deopotrivă Ilmbajuluişi metalimbajului.
In sfîrşit, o a treia clasăde semnecare se desemneazăreciprocincludesemuele cu valoare identică.şi CareJIUse deosebescdecît prin aspectul sonor diîerit pe care ilap în limbi.difcriLe.E cazul semnelor uomenşi ăYOfLCX,
care aparţin
limbii latine. şi, respectiv, limbii greceştL Atribuilldecbivalenţă semantică
perfectă unor termeni cu semnificant diferit, Augustin pare. s.ă acorde în
acest caz () importanţă precumpă.nitoare..conţinntului .faţă. de .îorma sonoră,
Reîerindu-so la semne cu dublă funcţ.ionalitate, În limbajul prim şi în
metalirnbaj, Augustin Iace, în D eM a g. IV,..10, şi o .altă observaţielntere.antă :. semne precum suţnum, nomen, oerbum.iocabulum se d esemneâză şi
peeleînsele, lncluzrndu-seÎn propria lor. clasă de desemnare. Fiinq' cuvint
in cadrul limbajului prim, siqnum 'semn' poate deveni autoreferenţial,
întqlcît toate. cuvintele sînt semne; aşada», lrlsuşi sem.l1ulsigl1umeste un
element al clasei.pe care o desemnează. Aceeaşi trăsătură () manifestă şi
semllul verbum'cuvînt'; fiind el Însuşi "ceva eare se constituie dintr-o rostire>articulată cu un anumit semnificat", eorespullzÎndaşadar definlţ.iei semnnlui verbul. semnul cuvÎnt se illelude ca ol)lect desemllatîn clasa clesemllabiWlorsale (in hoc genereincluditllr).
Cît priveşt.esemnul nomen 'nume', demonst.rarea caracterului său Illetalingvistic se sprijină pe argumentul eă, în calitate de semn, el desemnează
IlulllCde toate genurile, pe CÎnd el însuşi este UIl mIlIleelegenul netittu.Nll
acelaşi lueru se poate spune despre semnul conjunctio,care yste el Însuşi un
nume (ea toate cuvintele), dar lucrurile pe care acest numele desemnează formează elasa de cuvinte (pars ol'ations) a oOlljuncţiilor,semne care nu
sînt nume. ConjunoţiiIeeoncrete (sl,vei,. nam,utque,<nisi, quonia(17)sînt
toate lucruri desemnahile prin semnul ..conjunclio, eare le poate desemna
generic sau pe fiecare În parte; nici lUllll dintre acestesemne însă nu poate
desemna, în mod reciproc. semnul cOJljllnciio.
I)entrtl a exemplifica modul.Îlleare orice urbum allimhâjului-obiect
poate deveni JlomeJlÎn metalimbaj, Augustin.invocăun citatbihIic .:"Non erat
in Christo est et non sed est in mo erat" (Nu era în Cristos da şi nu, ci da era
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in . el", Cor i n ten i, II, 1,19). Cu valoare adverbială afirmativă aici,
est este, ca pars orationis, un verb, (pers. 1 sing., ind. prez):insă, în enttnţul
citat, el nu desemnează o stare, ci o calitate care se afla în· Cristos si care,
spune comentatorul, ar Ii. putut fi desemnatăsi prin semnul oirtus 'v'irtute'.
Aşadar, esteste aici lp1nume, subiect al verbului erai. Acelaşiraţionamentfuncţionează şi pentru adverbuLnon,careşi.ol este aici un nume. In. acelaşi pasaj
(D eMa g. V, 14), Augustin îl citează şi pe Cicero,o autoritate căreia i se
atribuia prin consens unanim buna cunoaştere a legilor limbajului (legesoerharum): intr-nn Joc din Verrine,oratorul numise ntunecuvÎntul coram 'înaintea', deşi la locul respectiv îl folosise ca prepoziţie sau adverb 29.
In urma acestei examinări sumare şi destul de fragmentare a celor
două opere augustinciene(am omis numeroase alte exemple de impact între
limbajul-obiect şi metalimbaj), putem sublinia Încă odată consecvenţa şi
claritatea concepţiei luii\ugustin. Distincţia. dintre. cele două niveIti ale
limbajului umn se înc.adrează.,lagîndit?rul latin, Într-o concepţie semiotică
generală
asupra
limhajului,
văzut Iimbajlia
atît în perspectivă
şi funcţională.
In termenii
folosiţi
de Augusth,
naştere genetică
atît priI}eît
natura,
ca proces
propriu specieiumane, d sem.ificare a realităţii, dar este deopotrivă şi JIn
rezultat al intervenţiei conştiete şi sistematice (ars) ; Între c.eledouă ele
mente se interpuneuslls,. acţiunea .utilizării .comune a limbajului 30.
In opera lui Allgustin apare deci, pentru prima dată în semiotica antică,
o concepţie coerentă asupra metaliInbajului, preluată şi dezvoltată ulterior de
un Boetius ta Comeniariilesale Ia.Cateqoriilelui Aristotel ;de aici,prin Avicenna - care vorbeşte de primae el secutidaeiutentiones31_ distincţia ajunge
la modişti 32şi În doctrinele scolasticllor,Ia Ockham33şi la Thoma de Aquino,
căpătînd valenţe teoretice dintre celero ai diverse.
Referindu-nela Augustin, consecinţa metodologicăcea mai' importantă
a distincţicilimhaj-obiect -' metaIimbaj este constituirea dialectieii ca rrteta
ştiinţă, ştiintădespre ştiinţele limbajului.Cunoaştereaumană ia formu dialeeticii atunci cîndpriveşte semnul în sine, ca obiect; În schimb, realităţiIedescmnate fac obicctul de studiu. al·fizicii sau, Ia un nivel superior, alontologiei,
metafiziciisauteologici. Augustin stabileşte o foarte fermă ierarhie a treptelor
29O tuteresantăobservaţle
asupraInterferenţe!
dintreIlmbajul-oblcct
şi metallrnba]
faceEugenloCosertu,
Die Geschichie
der.Spra.chp/!ilo.opllie
..., p. 1.29-130.;dllpăGoseriu,
se
poatcvorbila Augustin
de conccperea
a douătipuridemetalimbaj
..: un"met\llimbaj
lingvistic"
(sprachliche
Metasprache)
şi un
al comentat
vorbirii"Augustin
(Metasprache
der Redc).
Aplicînd
aceastădistincţle,.putem
spune
că,,etaJlmbaj
inpasajulbiblic
tratcazăun
cazde
"metalimbajal vorbirii",
pc cindmalSUg
fus.ese
vorbadeun"mctaJimbaj
Ungvistic".
3IJOan,alÎză
detaliatăa.aeestor
cQncepte
alegindirii
lingvistice
augustinieneanlcfectlltl.ho
In
articolul.
Na/ura
.semiQiicq
a
raporillrilor
.dinlre
di.qlectică
şi
retorică
la Aurelills
.I1llllllsllnlls,
in voI.FilQsofia
şi problematica
lumliconfemporane,
Iaşi,1986;p. 105--114.
l Ci. Jan Pinborg,op. cit.,p. 159.
3llVezi.dlversepasaje.la
eh..,Thurot,NQlices
ci exlrailsdediversmanuserits.lalins
paur
servirâ 1'J:;isloire
de$doclrifles
grammalicales
au MoyenAfle(I)lotices
c.textraitşdesmalluscriţs
de
la BibllotM<lue
Imperiale),
ParIs,1868,.
retipărire:
Frankfurt
am Main,
1964
..Cf. şi C.L.
Bllrsill-Hall,
Speclllative
Grammarsof
the lkfodislae,
Monton,
Baga,
1971,passim.
33Iatăo.deflniţieametallmbajului
la Ockham:,,!nsensrestrins,
·senumeşte"intenţie
primă»numelemcntalinstituitpentruasc substituisCllllllficaţului
săn. In schimb,intenţia
secună esteaceea.car.e!lpare.
ca.s.cmn
al 1,1I10r
asemenea
lI\ţenţilprime"(S.lI.·{cţe
autem.vocatllr
inlen/io
primano11len
mentale
naiwll.
prosllosiqnifl9ato
Su.PPOllUC.
Il\tenlio
..alllemecwda.,est
illa, qllaeestslgnllmintentionum
pr(marum,
Stim maL o gi ea c, L 12).
'
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cunoaşterii34, afirmînd superioritatea ontologică a cunoaşterii lucrurilor
desemnate faţă de cunoaşterea semnelor ca atare; cu toate acestea, el ne
apare astăzi, chiar în lucrări de doctrină precum De cioiiateDei, De doctrina
ehristiana, De Trinitaie, nu atît un teoretician al unui domeniu anume, cît
mai ales un "dialectician", preocupat mai curînd de cum se poate spune
(=gindi) ceva, şi apoi de continutul propriu-zis al acestei gîndiri.
ZUMUNTERSCHIED
ZWISCHEN
SPRACHE
UNDMETASPRACHE
BEIMHELLIGEN
AUGUSTIN
(De UtaiecttcaUNDDe ivla,qistro)
ZUSAMMENFASSUNG
In clervortiogenden
ArbeltwerdencliczentralcnBegriffe
der Semlotik
Augustins
(si,qJlWll,
Uerb1l111,
nomen,
dictia,res,âicibitc,
u.a.)analysiert,
dabeiseineUnterscheidung
zwlschen
denzwelFunktlonen
der mcuschllchcn
Sprache,der metaspraclichen
und der r.cferenziellen,
,Vieein ElementvongroBcn
Ortglnallt
ăt desaugustinlschcn
Denkens
hervorzuhehen.
Dlehauptsăchllche
epistemologische
Konsequenz
dleserwichtigen
Unterscheidung
bestehtdarln,claEAugustin
clieDialekt.lk
als cineMctadtszlplin
deflniert,dle sichalleanderen
Dlszlpllnen
desDenkcns
unterordnet.
Nachdem
er verschledene
Kommunlkatlonssituatinnen
erărtet,zeigtAugustin
in seiner.Iugendschi-lît
DeDialectica,
daL!elnZelchen
aurzweiegrundlegenden
Weisen
tunktlonlercn
kann: erstenspropterse,d.h.slchals Gegenstand
elnerMetasprache
hczelchnend
.•undzweitens
alsBestandantell
derallgemelnen
Spr,ache,
daseinenăuHeren
Gegenstand
in der Sphiireder auL!crspraehlichen
ReaJltătbezeichnet
(pl'opter
aliudaliquid
signi(icandum).
InDeMagislro
wire!
dieserUntersehied
vcrUeIt
nndnuancilrt; derjungeDen]{er
zeigthier,daL!es dreiGehrauehmiiglichkeiten
derZeichcngibt; 1. durchZeichell
kannman
andereZeichell
bezeichllell,
2. durchZeichen
kannmanauf Sachcn,cliekeineZeichcnsind,
verweiscn,
und3. anehohneZeichen
kannmanHundlungen
sehenlasscn,undzwal'die,die
als AntwortanI eineFrageverwirklicht
werclen
kiinnen.De!'metaspraehliche
Bereichist fiiI'
clieerste Kot1ununikal.ionssitllation
bezeichnenel.
Die SchluLlfolgerung
liegtnahe,dafJAugustins
gleichsam
genetische
undfunktionelle
Konzeptioll
liberdieMelasprache
nebstandercnoriginellen
Elementen,
clengriiUcn
PhiIosopher,
mehralselenTheoretikel'
einesbestinuntcn
Berclches,
alseinen"Dialektiker"
auiweist,ider
sich
in ersteLinieumelenlVlechanislllus
desDenkens,
undnUl'in zweiteLinieumdenGt&enstand
diesesDenl,cnsbemi.ihte.
'
"
Centrulde Lingvistică,
IstorieLitetaăşi Folclor
Iaşi, str. Codresc1Z,
nr.,2

-------.._-34CI.De lvra g. X, 2(\; "Folosirea
cuvintelor
trebuiesituatămaipresusdecitcuvintele
1nsine,cl1c1
cnvlntele
ne sintclatecasă nefolosim
de ele,şIl1.efolosim
de elesprea instruipe
cineva"(Ususverborum
jamsituer/Jis
anleponendus
: vervaenlmsantal llisulamar; u.l{mal
awem
/lis ad docer1dum),
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