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Wędrówki słów 
Kilka zdań na temat pracy Émile’a Benveniste’a

Le vocabulaire  
des institutions indo ‑européennes

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, a zwłaszcza językoznawców, 
którzy na co dzień poruszają się w świecie rejestrujących zasoby słów leksy-
konów i historycznych dykcjonarzy, że lektura prac poświęconych słownictwu 
to wyjątkowa podróż, fascynująca wędrówka, częstokroć po zatartych śladach 
słów i wyrażeń, prowadząca w głąb ich historycznych, nierzadko zapomnianych 
znaczeń, wprowadzająca czytelnika w nieraz trudną dziś do jednoznacznego 
odczytania przestrzeń semantyczną zgromadzonych wyrazów. 

Dwutomowe dzieło Émile’a Benveniste’a Le vocabulaire des institutions indo-
européennes (oba tomy: 1. économie, parenté, societé i 2. pouvoir, droit, religion uka-
zały się w Paryżu w roku 1969), które jest tutaj przedmiotem opisu, czyni tę 
podróżną przygodę, jaką staje się lektura każdej pracy na temat leksyki, jeszcze 
bardziej niezwykłą. Przenosi bowiem czytelnika nie tylko w bardzo odległą 
językowo przeszłość, w czas istnienia wspólnoty indoeuropejskiej, próbując 
odnaleźć i zrekonstruować najważniejsze dla tej zamierzchłej i hipotetycznej 
społeczności pojęcia, ale równocześnie czyni to w sposób w dużym stopniu 
niekonwencjonalny. 

Trudno byłoby powiedzieć o książce francuskiego lingwisty, że jest 
słownikiem w pełnym znaczeniu tego słowa, tzn. rejestrującym w porządku 
alfabetycznym wyrazy wraz z informacjami dotyczącymi ich różnych znaczeń, 
odmiany, połączeń z innym wyrazami itd. (zob. Żmigrodzki 2009: 20–23). Dzieło 
to nie ma bowiem cech klasycznego leksykonu, w tym przede wszystkim jego 
charakterystycznej, usankcjonowanej tradycją leksykograficzną, struktury: nie 
jest zbudowane z podstawowych jednostek opisu leksykograficznego, takich 
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jak artykuły hasłowe i brak w niej tak podstawowych elementów hasła, jak 
definicja, charakterystyki gramatyczne i kwalifikatory. Mimo tych wszystkich 
cech, które nie przemawiają na korzyść jego słownikowego charakteru, jednak 
można je z powodzeniem uznać, co czynimy, za oryginalne, naznaczone oso-
bowością swego twórcy, dzieło właśnie o wartości leksykograficznej z obszaru 
językoznawstwa indoeuropejskiego. I na przeszkodzie takiej kwalifikacji nie 
może stanąć nawet tak oczywisty fakt, iż praca Benveniste’a jest tekstem, a więc 
strukturalnie integralną całością, która to cecha w odniesieniu do słowników 
nie jest uznawana za fakt oczywisty (zob. Rudnicka 2016: 47). Obszerne roz-
działy, które tworzą tę tekstową całość, można natomiast uznać za słownikowe 
hasła, a ich tytuły – za pierwsze pod względem linearnym elementy tych haseł 
i – podobnie jak one wyróżnione typograficznie (tu: pogrubione) – potraktować 
w takiej sytuacji jako quasi -wyrazy hasłowe.

*  *  *
Dla polonistów językoznawców nazwisko Benveniste oznacza przede 

wszystkim autora prac inicjujących badania nad dyskursem1, lingwistę, którego 
ze względu na przełomowy metodologicznie wymiar jego prac uznaje się za 
kontynuatora myśli i następcę Ferdinanda de Saussure’a. Lektura Le vocabulai-
re… pozwoli im natomiast odkryć Benveniste’a polihistora, wielkiego indoeu-
ropeistę2, wybitnego przedstawiciela językoznawstwa porównawczego, który 
w swoim „słowniku” podjął bezprecedensową próbę dotarcia do językowych 
korzeni pojęć, które legły u podstaw świata Indoeuropejczyków. Znaczenie tej 
pracy dla językoznawstwa antropologicznego (także polskiego) jest ogromne, 
i jakkolwiek trudno je porównywać z teorią badacza dotyczącą wypowiedzi, to 
oba te dokonania zajmują ważne miejsce w rozwoju językoznawstwa, z jednej 
strony synchronicznego, z drugiej zaś – diachronicznego. 

Główny kontekst metodologiczny stanowi dla autora oczywiście języko-
znawstwo porównawcze, w perspektywie którego przedstawia dopiero własną 
koncepcję badawczą. W opinii uczonego dotychczasowe studia porównawcze, 
mimo że podążają w dwóch przeciwnych kierunkach, mają jednak charakter 
komplementarny: jeśli jedna z metod, jak stwierdza Benveniste, polega na 
odnajdywaniu w różnych językach elementów (prostych lub złożonych), które 
byłyby porównywalne, i w ten sposób zmierza do wskazania wspólnego źródła 

1 Należy tu przywołać przede wszystkim: Les niveaux de l’analyse linguistique 
w: Problèmes de linguistique générale, tome 1 (Paris 1966); zob. także H. Grzmil -Tylutki 2010.

2 Wystarczy spojrzeć na tytuły najważniejszych prac uczonego z tego obszaru ba-
dawczego: Les inflnitifs avestiques (1935); Études sur la langue ossete (1959); Titres et noms 
propres en iranien ancien (1966); Le vocabulaire des institutions indo -européennes; 1. Économie, 
parenté, société (1969); 2. Pouvoir, droit, religion (1969); L’origine de la formation des noms indo-
européens (1973); Problèmes de linguistique générale: tome I – 1966, tome II – 1974; Les noms 
d’agents et les noms d’action (1976).
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ich pochodzenia, to inna – przeciwnie, wychodząc od zrekonstruowanych 
już form indoeuropejskich, przechodzi do struktur, które w różnych językach 
ukształtowały się na tej samej historycznej bazie. Obie metody służą ostatecznie 
jednemu celowi, który można zdefiniować jako dążenie do poszukiwania po-
dobieństw między językami oraz poszukiwanie przyczyn takiego stanu rzeczy. 
W rezultacie tego rodzaju badań zebrano dowody na wspólne dziedzictwo 
leksykalne w kilku dziedzinach kultury materialnej (nazwy zwierząt, nazwy 
narzędzi) i duchowej (np. nazwy pokrewieństwa) (Benveniste 1969: 8–9). 

Natomiast autorowi Le vocabulaire… nie zależy na odtworzeniu czy zinwen-
taryzowaniu fragmentów rzeczywistości indoeuropejskiej. Stawia sobie zadanie 
inne: podejmuje budzący podziw i szacunek wysiłek misternej, bo opartej na 
pieczołowicie przeprowadzonych studiach etymologicznych i porównawczych, 
rekonstrukcji źródeł pojęć, których żywotność oraz ukształtowane w odległej 
przeszłości znaczenia odkrywamy w wielu współczesnych językach indoeuro-
pejskich i które towarzyszą społecznemu, politycznemu i prywatnemu życiu ich 
użytkowników. Nazywa je instytucjami (Benveniste 1969: 8–9).

Autor przywołuje, ilustrując przykładami z dzieł literackich, najodleglejsze 
w czasie znaczenia wybranych leksemów i pojedynczych morfemów w kilku-
nastu różnych językach indoeuropejskich (ze szczególnym uwzględnieniem ła-
ciny i greki, których znajomość stanowi podstawę wykształcenia francuskiego, 
a dla Francuza indoeuropeisty ma wartość podstawową), ukazując istniejące 
między nimi związki i paralele. Czyni to po to, aby dotrzeć do fundamentów 
kilku najważniejszych kategorii, które nie tylko charakteryzowały tę odległą 
wspólnotę, ale równocześnie – co szczególnie istotne – znajdują się u podstaw 
europejskiego myślenia i współkształtowały europejski świat myślenia, wartości 
oraz przekonań. 

*  *  *
Jedną z tych fundamentalnych kategorii, której językowo -pojęciowe korzenie 

sięgają czasów wspólnoty indoeuropejskiej, co pokazuje Benveniste, jest pojęcie 
człowieka wolnego. W rozdziale o znamiennym tytule L’homme libre, w którym 
bycie wolnym zostaje skontrastowane z brakiem wolności (niewolnictwem), 
badacz śledzi powikłane losy tego pojęcia, które legło u podstaw tak ważnej, 
podstawowej dla kultury europejskiej wartości moralno -etycznej, jaką jest  
wolność.

Za najważniejszą tezę tego rozdziału należy bez wątpienia uznać przeko-
nanie autora, oparte na dogłębnej i wieloaspektowej analizie porównawczej 
różnojęzycznych rdzeni, iż nie znamy jednego konceptu, jednej idei wolności, 
która wyrastałaby ze wspólnego pnia i byłaby taka sama dla wszystkich ludów 
indoeuropejskich. Jeśli bowiem, jak pisze autor, człowieka wolnego w grece 
*(e)leudheros i w łacinie liber definiuje się przez ‘przynależność do dobrej ro-
dziny’… ‘pochodzenie’ („Urodzić się w dobrej rodzinie i być wolnym – to jedno” 
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– stwierdza Benveniste 1969: 321), to niemieckie wyrazy frei ‘wolny’ i Freund 
‘przyjaciel’ oraz istniejące między nimi podobieństwo każe raczej myśleć o wol-
ności jako o uczuciu wynikającym z przynależności do grupy, której członkowie 
określają się jako przyjaciele.

Fakt, iż wyrazy nazywające wolność we współczesnych językach indoeuro-
pejskich nie wywodzą się ze wspólnego pnia, ma swe antecedencje, jak prze-
konująco pokazuje autor, w zamierzchłej indoeuropejskiej przeszłości. Początek 
wyrazom nazywającym wolność oraz wyrazom z nią semantycznie związanym 
we współczesnych językach indoeuropejskich dają bowiem dwa indoeuro-
pejskie rdzenie o różnych, acz powiązanych z sobą, znaczeniach. U podstaw 
łacińskiego liber, francuskiego liberté, angielskiego liberty, a także niemieckiego 
rzeczownika Leute, oraz – co ważne – polskiego rzeczownika ludzie leży rdzeń 
*leudh o znaczeniu ‘rosnąć’, ‘rozwój’. Natomiast źródłem innego angielskiego 
wyrazu, także nazywającego wolność, czyli leksemu freedom i dzisiejszych nie-
mieckich leksemów Freund, Freundschaft, frei, jak i polskiego leksemu przyjaciel 
oraz śląskiego pszać ‘sprzyjać’, ‘życzyć dobrze’ jest inny indoeuropejski rdzeń 
– *praya, oznaczający uczucie, rodzaj afektu. 

 Sytuację tę przedstawia umieszczona poniżej tabela 13. Widać wyraźnie, 
w jaki sposób na bazie dwóch indoeuropejskich rdzeni: *leudh oraz *priyos 
kształtowała się w językach indoeuropejskich grupa wyrazów nazywających 
pojęcie wolności. Z jednej strony, co ukazuje materiał językowy zgromadzony 
po lewej stronie tabeli, wolność wyrasta z idei rozwoju, wzrostu, pojęć odnoszą-
cych się pierwotnie do świata natury, później przeniesionych w obszar pojęć 
z zakresu życia społecznego4 (człowiek wolny to ‘dobrze urodzony’, a więc ten, 
który może się rozwijać). Z drugiej zaś w wolności tkwi pierwiastek uczuciowy: 
element bliskości, życzliwości, co dokumentują przykłady umieszczone po pra-
wej stronie tabeli. 

Jak widać, tabela 1 stanowi próbę uchwycenia procesu osobliwej wędrówki 
słów z języka do języka, z jednej grupy językowej do drugiej, a także w syn-
tetycznym ujęciu ukazuje, jak w poszczególnych językach indoeuropejskich, 
poczynając od sanskrytu, awedyjskiego poprzez grekę i łacinę do języków 
słowiańskich, kształtowały się brzmienia i znaczenia pierwotnych rdzeni indo-
europejskich związanych z pojęciem wolność. 

Zagadnienie to staje się dodatkowo interesujące, jeżeli rozpatrywać je 
w kontekście lektury pracy Anny Wierzbickiej na temat słów kluczy w różnych

3 Rzadko używane skróty języków pojawiających się w tekście: sanskr. – sanskryt, 
awest. – awestyjski, wed. – sanskryt wedyjski; goc. – gocki, umbr. – umbryjski, gal. – 
galijski.

4 Warto w tym miejscu zauważyć, że Boryś (2005) wiąże pochodzenie wyrazu ludzie 
ze stwniem. *liuti oraz pie. rdzeniem leudhi tylko w znaczeniu ‘rosnąć’, nie sygnalizując, 
istotnego dla etymologii wyrazu, procesu ewolucji znaczenia od botanicznego, fizjolo-
gicznego do społecznego.
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Tabela 1. Wolność
L’HOMME LIBRE. CZŁOWIEK WOLNY

sanskr. rudh ‘rosnąć’, ‘rozwijać się’
awest. rud ‑ ‘rozwijać się’
łac. liber, liberi
gr. eleútheros
fr. libre, liberté ‘wolny, wolność’
ang. Liberty
niem. Leute ‘ludzie’
psł. *ljudje, pol. ludzie

sanskr. prija ‘drogi’, ‘kochany’
west. frya ‘drogi’
goc. frijon ‘lubić’
ang. free, freedom ‘wolność’
niem. friunt, frei, Freund ‘wolny’
psł. *prijatelb ‘ten, kto komuś sprzyja’
pol. przyjaciel, przać

*leudh ‘rosnąć’, ‘rozwój’ leudho *priyos ‘drogi’, ‘kochany’

językach i kulturach (Wierzbicka 2007). Wtedy bowiem okaże się, że dwa różne 
słowa określające wolność (freedom i liberty), które istnieją w języku angielskim, 
zakorzenione są w indoeuropejskiej przeszłości, a co najważniejsze – odcienie 
znaczeniowe obu tych wyrazów (z jednej strony wyraz freedom mający wyraźny 
odcień wolności osobistej, z drugiej zaś liberty o znaczeniu wolności w sferze 
prawa i stosunków społecznych) pokrywają się z semantyką leżących u ich 
podstaw rdzeni indoeuropejskich. Za sprawą lektury konkretnego rozdziału 
pracy Benveniste’a koncepcja Wierzbickiej, wskazująca na wyraźnie różniące 
się od siebie odcienie znaczeniowe słowa wolność w łacinie, językach: polskim, 
angielskim i rosyjskim (Wierzbicka 2007: 239–294), niespodziewanie uzyskuje 
swoją historycznojęzykową motywację. 

*  *  *
W jednym z kolejnych rozdziałów Benveniste zastanawia się nad tym, kogo 

reprezentował, jakiej wspólnoty członkiem był ów l’homme libre (człowiek wolny 
‘dobrze urodzony’). Analiza bogatego oraz zróżnicowanego pod względem cza-
sowym i przestrzennym materiału doprowadza badacza do wniosku, iż z jednej 
strony człowiek ten należał do wspólnoty ludzi, silnego ludu/kraju, u których 
podstaw znajduje się indoeuropejski rdzeń *teu ‑ ‘silny’, ‘potężny’, pierwotnie 
‘nadęty’, w procesie ewolucji semantycznej zyskujący znaczenie społeczne. 
Z drugiej strony zaś jego status społeczny określała przynależność do miejsca – 
grec. akropolis, łac. polis. Trudno zatem byłoby w tym zbiorze leksemów natrafić 
na najmniejszy ślad, który prowadziłby do takich pojęć jak państwo czy naród 
(zob. tabela 2). 

*  *  *
Kolejnym pojęciem, którego historię śledzi francuski uczony w rozdziale 

pt. Zawód bez nazwy: handel, jest to, jak mówi definicja słownikowa ‘działalność 
polegająca na sprzedawaniu, kupowaniu lub wymianie towarów i usług między 
ludźmi, przedsiębiorcami i krajami’ (Bańko, red. 2000: 500). I znowu, podobnie 

↓ ↓
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Tabela 2. Miasto i wspólnota

CITÉS ET COMMUNAUTÉS. MIASTA I WSPÓLNOTY
*teu ‑ ‘silny’, ‘potężny’

sanskr. taras ‘siła’, tavistī ‘potęga’, ‘moc’
st.per. tunuvant ‘silny’, ‘mocny’
umbr. tota ‘miasto’
celt. teutā ‘lud, kraj’
staroirl. tuath ‘lud’, ‘kraj’
gal. tud ‘kraj’
bret. tud ‘ludzie’
ger. Teutoni
lit. tautà ‘lud’, ‘rasa’
lot. tauta ‘lud obcy’
st.pruski. tauta ‘kraj’
st.górn.niem. deot ‘lud’ →
diutis → łac. theodiscus → deutsch ‘język 
kraju’
psł. tǔždĩ ‘obcy’
ros. čužoj ‘obcy’
słow. nĕmĩcĩ ‘niemy’, ‘Niemcy’

wed. pūr ‘cytadela’
grec. pólis ‘twierdza obronna’, ‘miasto’
łac. ciuitas ‘miasto’
lit. pilis ‘zamek obronny’

łac. urbs

jak miało to miejsce w odniesieniu do wyżej analizowanych przykładów, istnie-
nie w językach indoeuropejskich różnych słów na określenie działań związanych 
ze sprzedażą, kupnem, zyskiem ma dowodzić faktu, iż tego rodzaju działalność 
była wspólnocie europejskiej nieznana.

Benveniste przypomina, za Claudem Lévi -Straussem, że czynność handlo-
wania ma różne odcienie znaczeniowe zależne od typu kultury. Jeśli w cywi-
lizacjach prymitywnych i archaicznych działalność ta, praktykowana przez 
zbiorowość i angażująca całość populacji, nie zawiera elementu inicjatywy 
indywidualnej, a jest po prostu wymianą towarów, której towarzyszą religijne 
i plemienne ceremonie, to w świecie indoeuropejskim handel jest sprawą jed-
nostki, działaniem ludzkiego indywiduum (Benveniste 1969: 139–140). Trudno 
jednak znaleźć jeden rdzeń indoeuropejski dla wyrażenia tak rozumianego 
pojęcia handlu. W każdym z języków indoeuropejskich odnajdujemy tylko 
izolowane wyrazy, przechodzące z jednego języka do drugiego, które w pewien 
sposób odnoszą się do czynności handlowania, jednak nie nazywają jego istoty, 
co pokazuje tabela 3. 

↓
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Tabela 3. Handel I
UN MÉTIER SANS NOM: LE COMMERCE.

ZAWÓD BEZ NAZWY – handel, biznes

łac. negōtium – kalka z grec. askholia ‘brak czasu wolnego’
   skhole ‘czasu wolny’
    askholos ‘ktoś, kto nie ma wolnego czasu’

łac.
premium ‘cena’ (inter ‑pret) ‘cena ustalona’
commercium (derywat od merx) ‘towar’, ‘obiekt handlu’
merkor ‘handlować’
merkator ‘handlarz w dalekich krajach’

łac. caupō ← grec. kapelos ‘handlarz starzyzną’ (pożyczka orientalna)
niem. kaufen ‘kupować’ → pol. kupować
franc. commerce ‘handel’

Jak widać, w różnych językach indoeuropejskich odnajdujemy różne dery-
waty (nominalne i werbalne), które mówią o braku wolnego czasu, czyli o byciu 
zajętym, natomiast nie mówią nic na temat natury tego zajęcia. Współczesne 
ekwiwalenty tych historycznych wyrazów są przykładem na to samo zjawisko 
(zob. tabele 4–5).

Tabela 4. Handel II
franc. affaire ‘sprawa’, ‘rzecz’, ‘interes’ ← à faire ‘do zrobienia’
ang. bussiness ← busy ‘zajęty’
niem. Geschäft ‘interes’ ← schaffen ‘coś robić, kreować’
ros. dĕlo ‘dzieło’, ‘rzecz’

Tabela 5. Handel III
negōtium – kalka z grec. askholia ‘brak czasu wolnego’
skhole ‘czas wolny’
askholos ‘ktoś, kto nie ma wolnego czasu’
franc. affaire ‘sprawa’, ‘rzecz’, ‘interes’ ← à faire ‘do zrobienia’
ang. bussiness ← busy ‘zajęty’
niem. Geschäft ‘interes’ ← schaffen ‘coś robić, kreować’
ros. dĕlo ‘dzieło’, ‘rzecz’

Interesy, sprawy handlu, jak widać, nie mają nazwy. Pojęcia oddają rodzaj 
zajęcia, które nie miało ani tradycyjnego, ani religijnego charakteru, plasują 
się jakby ponad wszystkimi innymi aktywnościami. W poszczególnych języ-
kach indoeuropejskich (historycznych i współczesnych) na określenie handlu 
odnajdujemy tylko wyrazy znaczące ‘bycie zajętym’ – ‘mieć coś do zrobienia’. 

.
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W świecie indoeuropejskim, stwierdza tym samym autor, nie było tradycji 
handlowania, bo to Indoeuropejczycy tworzyli społeczność samowystarczalną, 
jeszcze „bezhandlową”.

*  *  *
Lektura pracy Émile’a Benveniste’a, zarysowująca rozległą, i w czasie, 

i w przestrzeni, perspektywę badawczą, przypomina nam, że przedmiot na-
szego zainteresowania – język polski – i to zarówno jego wymiar diachroniczny, 
jak i synchroniczny, jest tylko pewnym etapem w rozwoju wspólnoty języków 
indoeuropejskich, maleńkim ogniwem, ukształtowanym w wyniku jej dyferen-
cjacji i rozpadu. Równocześnie jednak rozprawa francuskiego uczonego pozwala 
nam sobie uświadomić, jak wiele polszczyznę z tą wspólnotą łączy (zwłaszcza 
interesujące są tutaj odnotowane przez autora niemiecko -polskie paralele).

Benveniste pokazuje, że słownictwo, które nazywa „instytucjonalnym”, 
żywe we współczesnych językach indoeuropejskich (w tym słowiańskich), ma 
swoją niezwykle długą, powikłaną, acz, co szczególnie istotne, wspólną historię, 
a znaczenia poszczególnych słów kształtują się w wyniku skomplikowanego 
procesu warunkowanego różnymi czynnikami. Jesteśmy świadkami zaledwie 
pewnego krótkiego etapu trwającej przez wieki wędrówki słów – z języka do 
języka, z jednej grupy językowej do innej, z jednych dialektów do innych itd. 
Dzięki takim pracom jak Le vocabulaire des instittutions indo -européennes dane 
jest nam w tej niezwykłej wędrówce słów, ważnych dla naszego europejskiego 
świata, uczestniczyć pełniej. 
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Ewa Sławkowa

The Journeys of Words 
A Few Thoughts on Émile Benveniste’s
Le vocabulaire des institutions indo ‑européennes

Summar y

The article presents a two -volume (published in Paris in 1969) monograph of a distin-
guished French Indo -European linguist, which constitutes a seminal work for compara-
tive studies, ethnology as well as anthropology and philosophy of culture. The author 
attempts to reach the linguistic roots of the most important concepts from the social 
sphere (law, power, economy, religion, society, family) which came to form the founda-
tion of the Indo -European order of life and shaped the European world of thought, values 
and convictions. To this end, on the basis of etymological and comparative studies, the 
author reconstruct the roots of selected lexemes in over ten Indo -European languages 
(historical and contemporary), pointing to the existing parallels.

In order to convince the readers about the value of Benveniste’s work and demon-
strate his work method at the same time, the author compiles tables which show the 
history of several crucial for the European culture concepts, whose linguistic roots reach 
the times of the Indo -European community. Some of these concepts are freedom, com-
munity and trade.

Ewa Sławkowa

Les migrations de mots 
Quelques remarques sur le travail d’Émile Benveniste 
Le vocabulaire des institutions indo ‑européennes

Résumé

L’article présente l’ouvrage – composé de deux volumes et publié à Paris en 1969 – 
de l’éminent linguiste français s’occupant des langues indo -européennes, qui est d’une 
importance fondamentale pour la linguistique comparative, l’ethnologie, l’anthropologie 
et la philosophie de la culture. L’auteur y essaie d’aboutir aux sources linguistiques des 
notions les plus importantes, appartenant à la vie sociale (droit, pouvoir, économie, 
religion, société, famille) qui se sont trouvées à la base du monde des Indo -européens, 
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et – ce qui est le plus important – qui ont formé les fondements du monde européen 
de pensées, de valeur et de convictions. Dans ce but, tout en s’appuyant sur les études 
étymologiques et comparatives, il reconstruit les racines des lexèmes choisis dans une 
quinzaine de langues européennes (historiques et contemporaines) et démontre les 
parallèles qui existent entre elles.

Pour convaincre le lecteur de la valeur du travail de Benveniste et montrer en même 
temps la méthode de son travail, l’auteure de l’article présente – sous forme de tableaux 
– l’histoire de quelques notions essentielles pour la culture européenne, dont les racines 
linguistiques remontent au temps de la communauté indo -européenne. Ce sont les no-
tions telles que liberté, communauté et commerce.


