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P R E F A Ț Ă

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” a organizat 
în perioada 4-5 octombrie 2018, ediția a XII-a a Colocviului Filologia modernă: 
realizări şi perspective în context european, cu genericul Moștenire, Influență, 
Continuitate, dedicată Centenarului Marii Uniri. Acest moment istoric a fost 
omagiat împreună cu partenerii noștri, reprezentanți ai Academiei Române, 
de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași, de la 
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, 
de la Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” din București, 
de la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din București. 
Cei circa 80 de cercetători științifici și cadre didactice din România și Republica 
Moldova au luat parte la eveniment printr-o serie de comunicări și dezbateri 
publice, care au avut drept scop creșterea gradului de conștientizare a valorilor 
comune lingvistice și literare, a memoriei ultimilor 100 de ani.

Manifestăm o deosebită satisfacție pentru faptul că Institutul de Filologie 
Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” a considerat drept datorie de onoare să 
celebreze Centenarul Marii Uniri într-un mod demn de realizările trecutului, 
dar şi de aspiraţiile privind viitorul.
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PRINCIPIUL  INTEGRĂRII  ÎN  FICȚIUNEA  LITERARĂ
A  UNOR  CONCEPTE  PSIHANALITICE

Galina  ANIȚOI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Teorie ce aparține domeniului vast al psihologiei și formă de 
terapie, psihanaliza este și un discurs critic, folosit în scopul analizării diverselor 
forme de artă. Odată cu dezvoltarea psihanalizei, aproape toate disciplinele 
umaniste au încercat să-și apropie această abordare. Știința literaturii nu constituie 
o excepție în acest sens. Între literatură și psihanaliză s-a stabilit un raport de 
complementaritate, ambele având ca trăsătură comună căutarea sensului în zonele 
ascunse, din umbră. Prin instrumentarul său, psihanaliza oferă un model posibil 
de înțelegere și interpretare a textului literar. De cele mai multe ori, conceptele 
psihanalitice stau la baza constituirii personajului literar, relevând felul în 
care mecanismele psihologice determină evoluția, gândirea și comportamentul 
caracterelor ficționale.

Cuvinte-cheie: psihanaliză, ficțiune literară, caractere ficționale, refulare, 
defulare, pulsiune, nevroză, stadiul oglinzii.

Încă de la începuturile sale psihanaliza a exercitat o influenţă 
remarcabilă atât asupra artei, cât şi a literaturii. Concepţia lui Freud 
cu privire la inconştient, utilizarea de către el a asociaţilor libere şi 
redescoperirea importanţei viselor i-a încurajat pe oamenii de creație să 
se aplece cu seriozitate asupra lumii lăuntrice a visului şi reveriei şi să 
descopere semnificaţii în gânduri şi imagini pe care altădată le-ar fi trecut 
cu vederea. Sexualitatea şi rolul pe care sexul îl are în condiționarea 
individului, nevroza (considerată boala modernităţii) şi descompunerea 
personalităţii, căutarea identităţii interioare, complexele revelate de Freud, 
toate acestea, dar și altele, constituie teme și motive care vin în literatură 
dinspre psihanaliză. Astfel, prin instrumentarul său, psihanaliza oferă un 
model posibil de înțelegere, interpretare și validare a textului literar. De cele 
mai multe ori, conceptele psihanalitice stau la baza constituirii personajului 
literar, relevând felul în care mecanismele psihologice determină și/sau 
justifică evoluția, gândirea și comportamentul caracterelor ficționale.

În rândurile ce urmează propunem o interpretare a romanelor Ion 
de L. Rebreanu și Femeia în fața oglinzei de H. Papadat-Bengescu din 
perspectivă psihanalitică. Mai exact, vom încerca să ilustrăm principiul 
de integrare în ficțiunea literară a unor concepte ca: refulare, defulare, 
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sublimare, vis, fetiș, pulsiune, nevroză, stadiul oglinzii, ultimul preluat 
din limbajul lui Jacques Lacan.

Ion al Glanetașului din romanul lui Rebreanu este tipul de personaj care, 
așa cum bine se știe, se impune cititorului și devine memorabil prin puternicul 
său instinct de posesiune a pământului. În lumea satului proprietățile de 
pământ reprezentau valoarea cea mai importantă, sub aspect material. Structura 
romanului se exprimă prin confruntarea dintre două voci sau „glasuri”, așa cum 
anunță titlurile celor două capitole, glasuri subterane ale instinctului; unul al 
erosului care e, psihanalitic vorbind, libidoul refulat al protagonistului și altul 
al posesiunii pământurilor care, în același limbaj psihanalitic, ar fi expresia 
glasului puterii și al dominației. Din cauza obsesiei sale pentru pământ și  
a dorinței pătimașe de a se îmbogăți, Ion își reprimă sentimentul de dragoste 
pentru Florica, îl exclude din conștientul său, deoarece, la un moment dat, este 
în dezacord cu „morala” lui, cu interesele lui materiale. Refulat în subconștient, 
sentimentul de dragoste este sublimat, adică transpus în sentimentul de dragoste 
pentru pământ.

Dar acest instinct al dragostei, refulat, nu dispare și nici nu rămâne 
inert în subconștientul eroului, dimpotrivă capătă proporții extreme tocmai 
datorită refulării, fapt pe care-l deducem din modul cum se manifestă Ion 
în raport cu glia: pământul îi apare sub aspectul unei fete frumoase, care îi 
arată „corpul gol, ispititor”; simte „o poftă sălbatecă să îmbrățișeze huma, 
să o crâmpoțească în sărutări”; „lutul negru, lipicios” îl atrage „ca brațele 
unei iubite pătimașe” (Rebreanu, 1977: 337) etc. Aceste secvențe din roman,  
ca și cea în care Ion se apleacă și sărută cu voluptate pământul sunt expresia 
grăitoare a faptului că „glasul pământului” nu este decât înfățișarea într-o 
formă sublimată a „glasului iubirii”.

Ion fetișează pământul care nu e decât un simbol al obiectului pasiunii 
sale, adică al Floricăi. Visul că l-a părăsit soția este expresia dorinței sale 
inconștiente de a scăpa de ea, de a putea să redevină liber pentru a se căsători cu 
aceea pe care o iubea cu adevărat. După ce își satisface setea de avere, defularea, 
adică împlinirea efectivă a pasiunii nu poate avea loc, deoarece iubita sa era 
deja căsătorită. Dar pulsiunea/instinctul „glasului iubirii” se face tot mai simțit: 
„(…) inima îi bătea mereu mai nerăbdătoare, frământată de un dor înăbușit 
prea multă vreme care azi stătea să izbucnească. Când îi venea în minte Florica, 
uita de toate, chiar și de socrul său, întocmai precum odinioară a uitat-o pe ea 
din pricina pământului” (Rebreanu, 1977: 390]. E clar, de fapt, că n-o uitase,  
ci continuase să o iubească, dar într-o formă sublimată.

Valorificând sugestiile oferite de metoda psihanalitică, putem concluziona 
că personajul este dominat de puternice impulsuri erotice care, sub influența 
condițiilor concrete, devin refulate și reapar ca instinct de proprietate. Această 
refulare conduce totodată și la instalarea unei nevroze, manifestate în mod 
evident în/prin atitudinea sa bizară, inexplicabilă pentru pământ.

* * *
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Actul oglindirii îi oferă individului uman experienţa – unică, de altfel – 
a reflectării, a contemplării propriului corp în integralitatea sa, a revelării 
invizibilului în sensul posibilităţii de a-şi vedea propriul chip, care, în alte 
condiţii, nu poate fi văzut în mod direct. Atunci când lansează în circuitul 
științific conceptul stadiul oglindă, psihanalistul Jacques Lacan se referă la 
relaţia omului cu oglinda care, după el, începe încă în copilărie şi constituie 
„primul stadiu în dezvoltarea psihicului unui copil” (Galațchi: 182), 
momentul crucial în viaţa fiinţei umane, întrucât atunci se produce prima 
sa autoidentificare, adică prima conştientizare de către individ a sinelui 
propriu. Imaginea de sine, cu precădere cea relevată de stadiul oglinzii, este 
cea care îi permite individului să se constituie ca subiectivitate.

Contemplarea imaginii reflectate redirecţionează vederea spre interiorul 
fiinţei, spre tumultul vieţii lăuntrice, instituind în acest mod o relaţie cu sinele, 
cu propria subiectivitate, astfel încât „a te privi într-o oglindă devine însăşi 
formula reflectării psihologice şi morale a eului, pentru că, prin introspecţie, se 
obiectivizează ceea ce este ascuns în interioritatea sufletului” (Wunenburger, 
2004: 214).

Toposul oglinzii este utilizat frecvent şi în ficţiunea literară, contribuind la 
generarea textului, dar şi a sensurilor acestuia. Oglinda le permite personajelor 
accesul la zonele obscure ale sufletului, dovedindu-se a fi un excelent instrument 
al cunoaşterii de sine. Motivul oglinzii ca metaforă a cunoaşterii de sine îşi are 
originea în Antichitate, în învăţătura lui Socrate care îndemna să respectăm 
cu rigurozitate îndemnul delphic „Cognosce te ipsum!” („Cunoaşte-te pe tine 
însuţi!”), principiu care se stă la baza oricărei tendinţe spre perfecţiune morală 
a omului. Integrată în arealul cunoaşterii de sine, a sondării adâncului sufletesc, 
oglinda devine o cale „către străfunduri. Ale sinelui, sau ale celuilalt, sau ale 
lumii” (Neț).

O comunicare cu sine reprezintă reflexia speculară şi pentru 
protagonista (micro)romanului Femeia în faţa oglinzei de Hortensia 
Papadat-Bengescu, care „avea obicei să repete că poartă cu ea neîncetat 
o oglindă în care se priveşte” (Papadat-Bengescu, 1986: 245). Manuela 
evoluează ca personaj între reflexiile oglinzii ca obiect/accesoriu feminin 
şi cele ale unei oglinzi interioare. Actul oglindirii îi permite autoarei să-şi 
urmărească personajul în dialectica lui interioară, în „mişcările lui sufleteşti” 
(Dumitriu, 1976: 194). Chipul din oglindă este însăşi imaginea sufletului, al 
unui sine dezgolit total, pe care Manuela şi-l scrutează necruţătoare: „(…) 
ţinea în mâini, mică şi primejdioasă, oglinda durerosului adevăr. Ferindu-
se de oameni, îşi privea mereu mai de aproape imaginile chipului ei care 
purtau pe ele sufletul, şi ale sufletului care-i alcătuiau chipul. Înapoia lor 
vedea alte chipuri şi suflete, şi mai înapoi, alte locuri şi oameni, şi în fundul 
perspectivei sta decorul majestuos şi cumplit al timpurilor gigantice” 
(Papadat-Bengescu, 1986: 362).
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Refugiul în faţa oglinzii, ancorarea în realitatea secundară a acesteia 
trădează solitudinea unui eu superior mediului, care aspiră la o altă dimensiune, 
solitudine înţeleasă ca semn al unei lumi limitate şi aflate în dezordine,  
în raport cu care Manuela „trăsese (…) un şanţ de izolare fără punte” (Papadat-
Bengescu, 1986: 318).

Eroina Hortensiei Papadat-Bengescu se face remarcată prin tensiunea 
căutării, în permanență, a oglinzii, unicul refugiu în faţa ostilităţii lumii 
exterioare, căci numai oglinda, dată fiind capacitatea sa de a restitui 
imaginea reflectată, îi oferă Manuelei siguranța propriei conștiințe. Manuela 
se identifică cu propriul sine doar în faţa suprafeţei reflectorizante şi se 
regăseşte doar atunci când „o oglindă mare, aplecată, îi azvârli imaginea ei 
clară. Îşi regăsi, în sfârşit, adevărata înfăţişare, şi cu ea odată pasul, şi cu 
ea sufletul” (Papadat-Bengescu, 1986: 255). Protagonista comunică cu sine 
numai prin gestul oglindirii care îi asigură în exclusivitate conexiunea între 
conştiinţa sa şi profunzimile universului său interior. Superioară și străină 
mediului, nu-și găsește nici o afinitate cu oamenii care o înconjoară, de aceea 
„privirea ei cercetătoare, întoarsă din adâncuri înspre lumea exterioară, 
întorcea atunci lumea exterioară în adâncuri, în această permanentă 
oglindire” (Papadat-Bengescu, 1986: 262).

Aflarea îndelungată în faţa oglinzii traduce „fixaţia Manuelei în 
stadiul oglinzii, în planul imaginar” (Galațchi: 123), dacă e să vorbim în 
limbajul lui Lacan. Ea își supune propriile stări unui permanent și chinuitor 
proces de analiză, se lasă torturată de „calvarul închipuirii”, aşteptând să se 
întâmple „ceea ce ar putea să-i împlinească existenţa de unicat” (Rădulescu, 
1996: 65).

Imposibilitatea personajului de a se integra reprezintă tocmai imposibili-
tatea de a ieşi din „stadiul oglindă”. Lungul drum al autocunoaşterii prin (auto)
contemplarea în oglindă s-a dorit a fi eliberarea de sine prin comunicare şi 
prin împlinirea erotică. Cât a existat speranța în posibilitatea iubirii cu Vâlsan, 
Manuela a înfruntat mediul social, a reușit să sfideze prejudecățile și convențiile 
societății. De vreme ce visul ei se spulberă, protagonista Hortensiei Papadat-
Bengescu simte nevoia să cheme „prăbuşiri şi cataclisme care să rupă tăria 
cumplită a piedicilor către libertate, către o libertate uneori desluşită, mai 
adesea nelămurită, dar imperioasă” (Papadat-Bengescu, 1986: 364).

După mai multe luni, dorinţa cunoaşterii de sine îşi consumă toate 
forţele, personajul eşuând într-un pesimism etic. Întrebarea pe care şi-o pune 
Manuela, la un moment dat, „de ce nu poate face omul ce vrea?” anunţă trecerea 
spre planul real (apud Lacan). Conștientă că a pierdut unica posibilitate de 
salvare – iubirea –, Manuela se simte nevoită să aleagă realitatea, pentru 
care nu este pregătită şi pe care o percepe ca pe un „neant alb, încremenit” 
(Papadat-Bengescu, 1986: 371), căscat în ea însăşi.

Stadiul oglinzii, în care a stat fixată Manuela în perioada scrutării 
profunzimilor sale, se încheie în ziua când oglinda se sparge: „Nemaiavând 
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ce oglindi în jucăria spartă, i se păru că nu are ce mai cerceta în oglinda 
sufletului. Atunci, femeia fără de oglindă, cu o privire stângace, nouă, 
păienjenită, străină, se uită împrejur” (Papadat-Bengescu, 1986: 372). 
Spargerea „obiectului cu mâner de os” reprezintă pentru personaj momentul 
morţii simbolice, a înstrăinării de sinele adorat, semnalând condamnarea 
irevocabilă a Manuelei la realitate.

În concluzie, vom remarca următoarele: metoda de interpretare 
psihanalitică oferă o nouă înțelegere a conținuturilor operei literare, ajută la 
descoperirea și atribuirea de noi semnificații textelor artistice.
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CUVÂNTUL  ȘI  ENUNȚUL  –  TRĂSĂTURI  DISTINCTIVE
ȘI  PERSPECTIVE  DE  ABORDARE

ion  BĂRBUȚĂ
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Comunicarea analizează specificul funcţional-semantic al 
cuvântului în calitatea sa de unitate nominativă a limbii şi al enunţului ca 
unitate comunicativă folosită în actul de comunicare. O atenţie deosebită 
se acordă prezentării celor două modele de descriere a enunţului, şi anume 
modelul structural al enunţului (ţine cont de echivalenţa conţinut – expresie) 
şi modelul pragmasemantic al enunţului (se bazează pe integrarea enunţului 
în actul de comunicare şi presupune luarea în considerare a corelaţiei 
semnificaţie – formă – context).

Cuvinte-cheie: cuvânt, enunţ, cod, discurs, context, structură pragma-
semantică a enunţului

Începem acest articol prin a reaminti faptul că cele două volume 
ale Gramaticii academice a limbii române (ediţia 2005) nu mai sunt 
subintitulate ca de obicei Morfologia şi Sintaxa, ci Cuvântul (volumul I) şi 
Enunţul (volumul al II-lea). E firesc să ne întrebăm prin ce se explică această 
substituire de termeni în cazul unei gramatici care cuprinde o descriere  
a structurii gramaticale a limbii române şi despre care autorii menţionează 
că este o lucrare ce se înscrie în tradiţia gramaticilor academice.

Organizarea de ansamblu a lucrării la care ne referim, după cum se arată 
în partea ei introductivă, are în vedere distincţia dintre cele două unităţi de bază 
ale limbii, cuvântul (reprezintă o unitate care aparţine atât sistemului, cât şi 
comunicării)şi enunţul (unitatea de bază a comunicării). Autorii îşi motivează 
alegerea menţionând că în lucrarea dată fenomenele de limbă sunt descrise atât 
din perspectiva sistemului, cât şi din perspectiva procesului comunicativ. Totuşi, 
în continuare suntem atenţionaţi în privinţa faptului că nu ar trebui să credem 
că analiza cuvântului ar însemna doar o analiză din perspectiva sistemului, iar 
analiza enunţului presupune neapărat o analiză a fenomenelor de limbă din 
perspectiva comunicării (GALR, I, 2005: X).

Aceasta este foarte pe scurt esenţa argumentării prezentate în prefaţa 
gramaticii academice de autorii ei. Având în vedere caracterul complex al 
acestor două unităţi, este evident că, la o analiză mai detaliată, lucrurile se 
prezintă mult mai nuanţat. Tocmai de aceea ar fi interesant să vedem care sunt 
implicaţiile mai profunde ale unei astfel de substituiri de termeni, ceea ce, de 
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fapt, ar însemna să răspundem la întrebările: Ce reprezintă cuvântul şi enunţul 
şi cum sunt ele studiate în lingvistica actuală?

De-a lungul timpului, gânditorii au căutat să înţeleagă în ce constă 
deosebirea dintre aceste unităţi ale limbii. Într-un sens foarte general, s-a spus 
şi se mai spune că cuvântul reprezintă unitatea limbii care are drept element 
corelativ noţiunea, conceptul, iar enunţul – ideea. Totuşi, această modalitate 
de definire nu reflectă întreg spectrul de valori şi funcţii specifice unui enunţ. 
După cum bine se ştie, cu ajutorul enunţurilor oamenii îşi pot împărtăşi nu doar 
ideile, ci şi intențiile lor.

O distincţie mai clară între unităţile în cauză ar însemna ca ele să fie 
examinate, întâi de toate,sub aspect funcţional şi semantic. După cum menţiona 
E. Coşeriu, încă Platon făcea deosebire între două funcţii fundamentale ale 
limbajului: aceea de a numi ceva şi aceea de a spune ceva (Coşeriu, 1994: 
17). Recunoaștem aici, în general, funcţiile cu care sunt utilizate aceste unităţi: 
cuvântul fiind unitatea care numeşte cevaşi enunţul, unitatea folosită pentru a 
spune ceva.

Mult timp s-a considerat că o distincţie majoră dintre unităţile în 
cauză este cea care vizează relaţia lor cu realitatea desemnată. Astfel, despre 
cuvânt s-a spus că nu poate fi nici adevărat, nici fals; adevărat sau fals poate 
fi doar un enunţ întreg (Coşeriu, 1994: 17). De fapt, pe la mijlocul sec. XX, 
un alt filozof, J. Austin, a reuşit să demonstreze că nu orice enunţ poate fi 
evaluat sub aspectul valorii lui de adevăr, valoare stabilită prin raportarea 
conţinutului exprimat de acesta la o stare de lucruri din realitate. După cum 
arată J. Austin, în procesul de comunicare se întâlnesc enunţuri care nu 
pot fi caracterizate din punctul de vedere al corespunderii lor cu realitatea. 
Definite de Austin drept enunţuri performative, acestea pot fi doar reuşite 
sau nereuşite (Austin, 2005:33-34).

Mult mai nuanţată apare distincţia dintre cuvânt şi enunţ atunci când 
acestea sunt analizate sub aspectul conţinutului lor semantic. Într-un plan foarte 
general,asemănarea celor două unităţi rezidă în faptul că ambele sunt văzute 
ca entităţi care asociază un semnificant (o componentă fonetică/ o secvenţă 
verbală) cu un semnificat (reprezintă rezultatul codificării prin mijloace de 
limbă a unor informaţii). În continuare însă nu poate fi vorba decât de deosebiri, 
mai ales, în ceea ce priveşte definirea şi interpretarea sensului lor global.

Pentru a releva specificul semantic al unităţilor la care ne referim, 
este important să avem în vedere faptul că ele pot fi privite dintr-o dublă 
perspectivă: a) din punctul de vedere al felului cum sunt organizate în 
sistemul limbii şi b) din punctul de vedere al modului în care ele se 
manifestă la nivelul discursului. Prin urmare, în cele ce urmează vom 
încerca să le descriem aplicând aceleaşi principii de analiză, fiecare dintre 
ele fiind descrisă sub următoarele două aspecte: 1) ca unitate structural-
semantică a limbii şi 2) ca unitate funcţional-comunicativă.
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Analiza cuvântului din perspectivă structural-semantică este bine 
cunoscută lingviştilor. Reprezentând o entitate în cadrul căreia un anumit conţinut 
este unit cu o formă (sunetul, exprimarea scrisă), cuvântul se caracterizează 
prin următoarele două tipuri de sensuri: sensuri lexicale şi sensuri gramaticale. 
Ceea ce este esenţial în legătură cu această distincţie este faptul că, în cele mai 
multe cazuri, e dificil să se demonstreze că sensurile respective s-ar deosebi în 
ce priveşte natura lor, în afară de aceea că sunt marcate prin mijloace diferite 
de limbă.

Atunci când este analizat dintr-o perspectivă funcţional-comunicativă, 
cuvântul, reprezentat prototipic prin părţile de vorbire cardinale (aşa-numitele 
cuvinte-concepte, cuvintele care exprimă noţiuni: substantivul, adjectivul, 
verbul, adverbul), cuprinde în structura sa semantică două straturi de 
semnificaţie: 1) semnificatul referenţial şi 2) semnificatul categorial.

Primul semnificat se constituie ca rezultat al codificării prin mijloace 
de limbă a caracteristicilor calitative, cantitative şi relaţionale ale referentului. 
În conformitate cu aceste trei aspecte ale informaţiei despre referent, în 
structura semnificatului referenţial al cuvintelor, se disting următoarele 
trei componente: 1) intensiunea, 2) extensiunea şi 3) implicaţia. Acestea nu 
reprezintă altceva decât un minimum de cunoştinţe necesare pentru folosirea 
corectă a cuvântului în actul de comunicare şi pentru atribuirea de referenţi 
în situaţia dată de comunicare. Este evident că pentru fiecare dintre cele patru 
părţi de vorbire cardinale aceste componente prezintă un anumit specific. 
Astfel, în cazul substantivelor aceste componente ar putea fi descrise în felul 
următor: intensiunea înglobează trăsăturile definitorii comune obiectelor ce 
alcătuiesc clasa dată, extensiunea cuprinde informaţia vizând componenţa şi 
structura clasei date de obiecte, iar implicaţia are la bază informaţia referitoare 
la ansamblul de relaţii stabilite între referent şi alte entităţi din realitate.

Cel de al doilea semnificat, şi anume semnificatul categorial, este de natură 
conceptuală şi constituie modul de reflectare şi de prezentare a referentului 
în limbă. După E. Coşeriu, în limbile lumii există numai patru semnificate 
categoriale de bază (Coşeriu, 1994: 68). Acestea sunt semele categoriale ale 
părţilor de vorbire autosemantice, şi anume: obiect (la substantiv), însuşire (la 
adjectiv), proces (la verb) şi semn al altui semn (la adverb). Având la bază patru 
concepte fundamentale ale gândirii umane, semele în cauză prezintă un înalt 
grad de generalizare. Astfel, prin obiect în sens larg se înţelege „tot ceea ce 
există sau poate fi prezentat în gândire ca având existenţă de sine stătătoare”. 
Prin însuşire se înţelege „tot ceea ce caracterizează un obiect”. Procesul este 
definit ca „tot ceea ce se desfăşoară în timp sau poate fi prezentat ca având 
desfăşurare în timp”. Cât priveşte adverbul, este de observat că această parte 
de vorbire este o clasă identificată mai degrabă în baza unor criterii funcţionale 
decât semantice, ceea ce ar însemna că delimitarea adverbelor se face în funcţie 
de capacitatea lor de a determina un verb, un adjectiv sau un alt adverb.
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După cum vedem, cele două tipuri de semnificaţii din structura semantică 
a cuvântului se constituie ca rezultat al unui proces semiotic. Foarte succint, 
acest proces ar putea fi descris în felul următor: atunci când este desemnat prin 
mijloace de limbă, un fenomen din realitate poate fi prezentat fie ca obiect (prin 
intermediul substantivului: tinereţe), fie ca însuşire (prin adjectiv: tânăr), fie 
ca acţiune (prin verb: a întineri), fie ca semn al altui semn (atunci când este 
denominat prin adverb: tinereşte).

Fiind diferite după natura lor, cele două semnificate din structura 
semică a cuvântului se deosebesc şi în ce priveşte rolul îndeplinit în 
limbă. S-a menţionat deja că semnificatul referenţial, care reprezintă, de 
fapt, semnificaţia lexicală a cuvântului,are o importanţă primordială în ce 
priveşte identificarea referentului desemnat. La rândul său, semul categorial 
al părţii de vorbire este responsabil pentru funcţionarea cuvântului respectiv 
în structura propoziţiei. Prin acest semnificat cuvintele sunt orientate 
spre îndeplinirea anumitor funcţii sintactice (Coşeriu, 1994: 67). Celor 
patru semnificate categoriale de bază le corespund patru tipuri de roluri 
pe care le pot îndeplini cuvintele în cadrul enunţului. Altfel spus, datorită 
semnificatului categorial cuvintele sunt specializate pentru îndeplinirea 
anumitor funcţii sintactice: substantivele apar în poziţie actanţială (subiect şi 
diferite tipuri de complemente necircumstanţiale), verbele se întrebuinţează 
în poziţie predicativă, adjectivele se folosesc cu rol atributiv, iar adverbele 
se utilizează cu rol circumstanţial.

În ce priveşte enunţul, trebuie observat că diferenţa de interpretare 
a acestei unităţi comunicative – din perspectivă structurală şi din perspectivă 
discursiv-pragmatică – îşi găseşte expresie chiar în termenii utilizaţi pentru 
desemnarea ei. Astfel, pentru denumirea unităţii date ca structură gramaticală 
(unitate structural-semantică) se foloseşte termenul propoziţie, iar pentru 
desemnarea unităţii date ca structură discursivă este rezervat termenul enunţ. În 
felul acesta, dihotomia propoziţie – enunţ pune în evidenţă cele două faţete ale 
acestei unităţi de bază a comunicării.

Modalităţile de analiză a enunţului,vizate în acest articol, diferă, în 
special, prin faptul că prezintă diferite puncte de vedere în legătură cu tipul de 
informaţie codificat în latura de conţinut a enunţului şi în ce priveşte felul în care 
este înţeleasă modalitatea concretă de organizare/ structurare a componentelor 
semantice din structura semnificatului global al enunţului.

Informaţiile codificate în structura enunţului sunt văzute,în cadrul celor 
două direcţii de cercetare, ca având în mare parte o orientare diferită. În cazul 
interpretării structuraliste a propoziţiei, se consideră că latura ei de conţinut are 
la bază o informaţie de natură denotativă, referenţială, ceea ce este în deplină 
concordanţă cu principiile lingvisticii structuraliste, care pune accentul pe 
funcţia descriptivă, reprezentativă a limbajului. În aceste condiţii, lingviştii se 
interesează doar de raportul dintre propoziţie şi starea de lucruri reprezentată de 



16

aceasta. Celelalte tipuri de informaţie, luate doar sporadic în calcul la analiza 
propoziţiei ca unitate structural-semantică, sunt trecute, de obicei, într-un plan 
secund,unele dintre componentele semantico-pragmatice specifice enunţului ca 
unitate discursivă fiind ignorate cu desăvârşire.

În cercetarea propoziţiei, structuralismul se axează pe relaţia dintre 
semnificat şi semnificant. În aceste condiţii, semnificatul propoziţiei este 
conceput ca o sinteză a unor sensuri marcate prin cuvinte şi prin indici 
morfologici şi sintactici. Datorită acestui fapt sensurile delimitate în propoziţie 
sunt calificate drept sensuri lexicale, respectiv, sensuri gramaticale. Modalitatea 
dată de analiză presupune o examinare a propoziţiei din perspectiva sistemului 
lingvistic, fiind orientată spre descrierea valorilor lexicale şi gramaticale 
cuprinse în latura ei de conţinut. În planul descrierii practice, această analiză 
presupune corelarea semnificaţiilor lexicale şi a celor gramaticale cu mărcile 
lingvistice folosite pentru codificarea lor.

În ce priveşte modalitatea concretă de organizare,este de menţionat 
că toate componentele semantice din structura propoziţiei se definesc 
prin linearitate, ceea ce înseamnă că ele sunt dispuse succesiv pe o axă 
lingvistică secvenţială la fel ca şi sintagmele prin care sunt marcate 
(Secrieru, 1998: 45).

Aşadar, cea mai generală definiţie a propoziţiei este interpretarea ei 
ca ansamblu de cuvinte organizat din punct de vedere logic şi gramatical, 
dispunând de un sens complet, care poate fi afirmat sau negat.

Din perspectivă discursiv-pragmatică, enunţul nu mai este văzut doar 
ca o structură semnificativă. Enunţul este examinat în relaţia sa cu actul de 
comunicare, fiind interpretat ca produs (rezultat) al enunţării (DSL, 2001: 196). 
După cum bine se ştie, actul de comunicare e constituit din mai mulţi factori, 
dintre care esenţiali sunt: a) evenimentul din realitate desemnat de enunţ 
(referentul), b) contextul comunicativ în care se produce enunţul (participanţii 
la comunicare, locul şi momentul comunicării) şi c) acţiunea realizată de locutor 
prin rostirea enunţului respectiv.

Caracteristic pentru modelul interpretativ de tip pragmatic este faptul 
că o importanţă fundamentală în analiza enunţului se acordă contextului, 
considerându-se că sensul lui este dependent nu doar de evenimentul desemnat, 
ci şi de situaţia de comunicare. În felul acesta, sensul enunţului este definit nu 
doar prin corelarea componentelor semantico-pragmatice din structura lui cu 
mărcile formale, ci şi cu ansamblul de factori extralingvistici implicaţi de cadrul 
enunţiativ real. Prin urmare, semnificatul global al enunţului apare ca o entitate 
având la origine nu doar informaţii care provin din universul de referinţă, ci şi 
informaţii derivate din condiţiile contextuale ale enunţării.

Această modalitate de analiză presupune identificarea în structura 
semantică a enunţului a unor componente semantico-pragmatice stabilite prin 
raportare la factorii constitutivi ai actului de comunicare verbală şi la operaţiile 
enunţiative implicate de acesta atât la polul emiterii, cât şi la cel al enunţării.
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Luând în considerare faptul că enunţul reprezintă produsul unui act de 
comunicare, se consideră că semnificaţia lui este constituită prin corelarea unei 
secvenţe fonice cu următoarele tipuri de informaţie: informaţia referitoare la 
evenimentul din realitate desemnat, informaţiile care derivă din situaţia de 
comunicare, reprezentată prin participanţii la actul de comunicare (locutor şi 
alocutor) şi prin coordonatele spaţio-temporale ale enunţării, acesta fiind folosit 
cu o anumită intenţie pentru realizarea unei acţiuni.

Fiind examinat prin raportare la elementele contextului de enunţare, 
semnificatul global (structura pragmasemantică) al enunţului reprezintă  
o entitate organizată prin suprapunerea mai multor straturi de semnificaţie. 
După natura lor, acestea sunt de trei tipuri: o componentă referenţială, logico-
sintactică şi o componentă comunicativ-pragmatică. În conformitate cu aceste 
aspecte se consideră că trăsăturile esenţialeprin care se defineşte enunţul sunt: 
1. referenţialitate (enunţul comportă o referinţă la o anumită stare de lucruri), 
2. situaţionalitate (enunţul cuprinde în structura sa informaţii care evocă 
situaţia de comunicare, altfel spus, informaţii determinate de datele concrete 
ale situaţiei de comunicare), 3. intenţionalitate (conţine informaţii determinate 
de scopul comunicativ urmărit de locutor).

Conchidem deci că esenţa semnificaţiei unui enunţ nu se reduce doar la 
condiţia lui de adevăr, aceasta implicând şi o serie de semnificaţii care presupun 
raportarea la condiţiile concrete ale comunicării ca urmare a includerii enunţului 
într-o situaţie concretă de comunicare şi luarea în considerare a scopului cu care 
acesta este folosit în actul concret de comunicare.

În concluzie, vom menţiona că prin analiza funcţională poate fi 
pusă clar în evidenţă deosebirea dintre cuvânt, în calitatea sa de unitate 
nominativă, şi enunţ, definit drept unitate de bază a comunicării. Astfel, dacă 
în structură semică a cuvântului putem identifica o componentă de natură 
referenţială (semnificatul referenţial) şi una de natură categorială, logică 
(semnificatul categorial), atunci semnificatul global al enunţului rezultă din 
sinteza a trei straturi de semnificaţie, şi anume: o componentă referenţială, 
o componentă logico-sintactică şi o componentă comunicativ-pragmatică. 
Schematic, aceste aspecte ar putea fi prezentate cu ajutorul următorului 
tabel comparativ.

Componentele
semantice Cuvântul Enunţul

1 2 3
1.  Componenta de 

natură referenţială
1.  Semnificatul referenţial
─ informaţia referitoare 

la caracteristicile cali-
tative, cantitative şi  
relaţionale ale referen-
tului

1.  C o m p o n e n t a 
referenţială

─ constituită ca rezultat al 
desemnării unui eveni-
ment din realitate
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1 2 3
2.  Componenta de 

natură logico-cate-
gorială

2.  Semnificatul categorial
─ modul de desemnare 

şi de prezentare a 
referentului în limbă

2.  Componenta logico-
sintactică

─ are rolul de a organiza 
componenta referen-
ţială în conformitate 
cu structura binară a 
judecăţii

3.  C o m p o n e n t a 
de natură 
comunicativă

3.  Componenta comunica-
tiv-pragmatică

─ asigură adaptarea struc-
turii referenţiale la 
sarcinile comunicative 
urmărite de locutor şi la 
condiţiile concrete ale 
comunicării ca urmare 
a includerii enunţului 
într-o situaţie concretă 
de comunicare

Cât priveşte enunţul, acesta cunoaşte în lingvistică o varietate de modele 
interpretative. Diferenţe mari se observă şi atunci când comparăm cele două 
modalităţi de analiză a enunţului,prin prisma sistemului şi prin prisma actului 
de comunicare. După cum am văzut, analiza structural-semantică se distinge 
prin faptul că se concentrează pe aspecte legate de modul în care anumite 
semnificaţii sunt codificate şi actualizate cu ajutorul mijloacelor de expresie 
în structura propoziţiei. Având însă în vedere faptul că enunţul se realizează 
în cadrul unui act de comunicare, modelul de orientare structuralistă, în care 
enunţul este descris ca succesiune de „poziţii sintactice” (GALR, II, 2005: 23) 
prezintă o imagine incompletă a acestei unităţi comunicative. Reiese de aici 
că o analiză cât mai completă a enunţurilor nu poate fi realizată dintr-o optică 
exclusiv codică a producerii si interpretării acestora. Altfel spus,structura şi 
funcţionarea enunţului ca unitate comunicativă nu pot fi explicate satisfăcător 
în cadrul unui model care are în vedere doar nivelul semantico-sintactic, fără 
a fi luat în considerare aspectul discursiv-pragmatic.

În lingvistica pragmatică, semnificatul global al enunţului este pus în 
relaţie nu doar cu mărcile prin care sunt codificate componentele semantice 
din structura lui, ci şi cu elementele actului de comunicare. Mai mult chiar, 
lingvistica pragmatică pune accentul pe semnificaţiile enunţului orientate 
pregnant spre context, spre cadrul enunţiativ în care el este utilizat. Stratificarea 
semnificatului global al enunţului se face în funcţie de raportarea informaţiilor 
codificate la componentele situaţiei de enunţare. Deosebirea dintre cele 
două modalităţi de analiză a enunţului ar putea fi redată succint cu ajutorul 
următorului tabel.
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Modelul interpretativ
al enunţului

Tipul de informaţie
codificat în latura

de conţinut a enunţului

Modalitatea concretă
de organizare

a componentelor
semantice

1.  Modelul de tip 
structuralist

─ o informaţie de 
natură denotativă, 
referenţială

─ organizare liniară 
a componentelor 
semantice

2.  Modelul de tip 
pragmatic

─ semnificaţii generate 
de corelarea cu  
elementele compo-
nente ale actului de 
comunicare, acestea 
fiind codificate în  
cadrul unor stra-turi 
diferite de semni-
ficaţie

─ suprapunerea mai 
multor straturi de  
semnificaţie în struc-
tura semnificatului 
global al enunţului

Cele menţionate nu ar trebui,totuşi, să ne conducă spre ideea că abordarea 
enunţului din perspectivă codică urmează a fi abandonată definitiv. Aceasta 
deoarece despre o analiză completă a enunţului, în mod special, a semnificatului 
lui global, putem vorbi doar atunci când acesta este examinat la interferenţa 
dintre sistem şi discurs.

Deşi foarte succintă şi lacunară, aceasta prezentare a dublei perspective 
asupra enunţului, structuralistă şi discursiv-pragmatică,ar putea contribui la 
clarificarea unora dintre problemele cu care se confruntă cercetarea acestei 
unităţi comunicative în lingvistică.
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ÎN  IMAGINARUL  LINGVISTIC  ROMÂNESC
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Academia Română – Filiala Cluj

Abstract. The Book as Source of Learning in the Romanian Linguistic 
Imaginary

In this paper, we intend to inventory and explain the representations of the 
book, as source of learning in the Romanian linguistic imaginary. Understanding 
through linguistic imaginary the totality of language acts in which the vision of the 
world is articulated in a community of speakers, we concentrate our research to the 
fixed expressions such as idioms, phrasal verbs, phraseological units and proverbs.

The expressions analyzed, built by word book, show us the special 
appreciation of the Romanian speaking communities to the literacy and the prestige 
enjoyed by those who had access to knowledge in this way.

Keywords: linguistic imaginary, linguistic heritage, book, pabulum, 
knowledge.

În lucrarea de față, ne propunem să inventariem și să explicăm 
reprezentările vorbitorilor de limbă română despre carte, în ipostaza sa de sursă 
de învățătură. Înțelegând prin imaginar lingvistic totalitatea faptelor de limbă 
în care este articulată viziunea asupra lumii într-o comunitate de vorbitori ai 
unei limbi, în lucrarea de față ne restrângem sursele la structurile fixe, solidare 
de cuvinte: expresii și locuțiuni, proverbe și zicători, adică la forme de discurs 
repetat1.

Dicționarul limbii române înregistrează, pentru cuvântul „carte”, 
următoarele sensuri:

CÁRTE s.f. I. 10. Lettre. 20. Ordonnance. 30. Acte, charte. II. 10 – 30. 
Livre. 40. Livre, registre. 50. L’arte de lire et d’écrire, science, érudition, 
instruction. III. 10. Carte (à jouer). 2. Charte. IV. Feuillet (des luminants). 
(DA 1940, s. v. „carte”).

Primul dintre acestea este un sens vechi, popular, acela de scrisoare, 
epistolă, răvaș, precum și acela de ordin domnesc scris sau de act scris. Cel 
de-al doilea sens este de tipăritură legată în volum, dar și de scriere sau registru, 

1 În lucrarea de față folosim în sens larg termenul expresie; pentru detalii privind 
abordările teoretice ale frazeologiei, vezi: Pop, 2015: 25-53.
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iar cu sens figurat de „artă de a citi și scrie, învățătură, studiu, știință, instrucție, 
erudiție, cultură” (DA 1940, s. v. „carte”). Un alt sens provine din cuvântul 
carte din limba franceză, însemnând „bucată de carton (mai rar de hârtie), cu 
însemnări scrise cu mâna, ori tipărite sau cu ilustrații, servind pentru diferite 
scopuri (indicate de obicei printr-un atribut)”: carte de vizită, carte poștală, carte 
de alegător, carte de joc. Ultimul dintre sensurile înregistrate în Dicționar – 
„stomacul al treilea al rumegătoarelor, a cărui cavitate interioară este îmbrăcată 
în foițe” – nu ne interesează în acest studiu  (Ibidem).

Se impune, încă de la început, să facem precizarea că unele dintre 
expresiile la care ne vom referi în lucrarea noastră nu sunt specifice doar limbii 
române, ele putând avea echivalente și în alte limbi. În analiza etnolingvistică 
a faptelor de limbă română, vom face deseori referire la aspecte cunoscute 
din istoria culturală a umanității, însă nu ne propunem să facem aici analiză 
contrastivă, aducând exemple din alte limbi.

Sursele din care ne-am excerptat materialul au fost: Dicționarul limbii 
române, dicționare de expresii și cărți de specialitate referitoare la structurile 
fixe, frazeologie, paremiologie2. În continuare, vom prezenta structurile 
lingvistice fixe în care apare cuvântul carte, arătând sensul lor actual și, atunci 
când este necesar, vom aduce în sprijinul analizei informații etnografice, dar și 
din domeniul istoriei, al mitologiei, al literaturii sau al artelor plastice.

Din analiza noastră vom exclude acele structurile lingvistice în 
care apare cuvântul carte, dar care nu au legătură cu primele două sensuri 
înregistrate în Dicționarul limbii române, precum cele din exemplele care 
urmează: a da în cărți (a ghici, a căuta informații despre norocul cuiva pe 
baza cărților de joc), a juca ultima carte (a face o ultimă încercare, a risca 
ultima posibilitate în vederea atingerii unui scop), a juca cartea cea mare 
(a profita de o șansă care poate schimba în mod radical viața cuiva), a da 
cărțile pe față (a spune adevărul, a da de gol), a juca cu cărțile pe față 
(a acționa cinstit, a arăta onestitate și transparență în demersurile efectuate), 
carte albastră sau carte neagră (sentință judecătorească), a face cărțile, a tăia 
cărțile și alte expresii folosite în jocul de cărți.

Cartea constituie, în istoria omenirii, o sursă importantă de învățătură. 
Această ipostază a cărții a generat imagini fascinante, consacrate în culturile 
lumii, și a contribuit la articularea unor fapte de limbă care, prin folosire 
repetată, au primit stabilitate și li s-au atribuit sensuri specifice. În continuare, 
ne vom opri asupra acestora într-o ordine impusă de sensurile pe care le 
înregistrează, pornind de la cele mai apropiate de sensul propriu pe care  
l-ar avea într-un discurs liber, spre cele care au sensuri mai dificil de decriptat 
sau care au cunoscut, de-a lungul timpului, schimbări de sens.

2 Florica Dimitrescu, Locuțiunile verbale în limba romînă, București, Editura 
Academiei Republicii Populare Române, 1958; Iorgu Iordan, Stilistica limbii române, 
București, Institutul de Lingvistică Română, 1944; Stelian Dumistrăcel, Pînă-n pînzele 
albe. Dicționar de expresii românești, Iași, Editura Institutul European, 2001; Stelian 
Dumistrăcel, Lexic românesc. Cuvinte, metafore expresii. Ediția a doua cu un Supliment 
de analiză din perspectivă pragmatică, Iași, Casa Editorială Demiurg Plus, 2011.
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În comunitățile tradiționale, știința de carte oferea un prestigiu aparte. 
Mai multe expresii din limba română sugerează tocmai acest prestigiu: a ști 
carte – expresie folosită cu referire la capacitatea cuiva de a ști să scrie și să 
citească, dar și pentru a arăta că cineva are cunoștințe temeinice într-un anumit 
domeniu; om de carte – expresie folosită atunci când vorbitorul se referă la un 
om pasionat de învățătură, un cărturar, un învățat; a fi om cu carte – expresie 
folosită cu referire la un om învățat, cultivat, care a studiat mult și știe multe 
lucruri. Expresia a început să fie folosită în vorbirea populară odată cu accesul 
la învățătură al oamenilor din categorii sociale modeste (Dumistrăcel, 2001: 
79); a fi tobă de carte – expresie folosită pentru a sugera că cineva este foarte 
bine instruit, că a învățat mult; a vorbi/(a spune) ca la/(ca din) carte – arată 
darul cuiva de a expune prin vorbire ceva într-un mod frumos, convingător, plin 
de înțeles, făcând uz de elocință. A vorbi ca la carte înseamnă și a vorbi ca un 
om învățat, erudit, a fi elocvent.

Dimpotrivă, pentru cineva care nu știe să scrie și să citească se folosește 
expresia: a nu ști boabă de carte – expresie folosită cu sens opus expresiei 
a ști carte, cu referire la cineva care nu știe să scrie și să citească, analfabet. 
Prin această îmbinare de cuvinte se face referire la o lume rurală, preponderent 
agricolă, în care boabele, adică semințele, aveau un rol foarte important 
(Ibid., 48). Semințele au un potențial intrinsec pe care și-l evidențiază în 
condiții prielnice, dând naștere unei noi plante. La rândul ei, litera (buchea, 
iota) are un potențial pe care și-l dezvăluie cunoscătorului în timpul lecturii. 
Răspândirea științei de carte a favorizat apariția unor expresii cu sens similar, 
care fac trimitere chiar la actul cititului și al scrisului: a nu ști o buche, 
a nu ști o iotă (Ibid., 49). Cuvântul buche apare și în expresia a se ține de 
buchea cărții al cărei sens este: a face ceva urmând întocmai prescripțiile, 
aproape mecanic, dar și foarte meticulos și corect. Cu referire la o acțiune 
făcută foarte bine, aproape de perfecțiune se folosește expresia: a face ceva 
ca la carte/cum scrie la carte.

În contemporaneitate se mai folosește o expresie care se referă la 
știința de carte și prestigiul pe care aceasta îl are, dar al cărui sens are 
semnificații totuși diferite. Ai carte, ai parte (înregistrată și la forma 
negativă: n-ai carte, n-ai parte) – este o structură fixă/solidară de cuvinte 
folosită în contemporaneitate cu referire la faptul că știința de carte, studiul, 
învățătura garantează omului bunăstarea și o viață ușoară, lipsită de griji. 
Expresia a fost însă folosită în trecut cu un alt sens și se referea la stabilirea 
proprietății asupra bunurilor imobile, care se reglementa prin acte scrise. 
În trecut, expresia ai carte, ai parte făcea referire la dreptul cuiva de 
a participa la o moștenire, „dreptul, întemeiat pe acte scrise” (Iordan, 
1944: 324). În texte din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, apare cuvântul 
carte cu sensul de „act scris dat de cancelaria domnească, de o autoritate 
publică sau făcut între particulari, document (uneori sinonim cu:) act de 
posesiune, de hotărnicie etc.), înscris, zapis [...] contract” (DA, 1940: s. v. 
„carte”). Demonstrarea dreptului de proprietate putea fi necesară mai ales 
în cazul unor litigii. În astfel de situații, cartea, adică documentul oficial 
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în care se consemna dreptul de proprietate integrală sau de coproprietate 
asupra unui imobil, constituia proba prin care proprietatea era atribuită, în 
urma judecății, deținătorului acelui document. Comunismul a determinat 
o scădere programată a sentimentului de proprietate. Terenurile agricole 
au intrat, în cea mai mare parte, în exploatare colectivizată, iar dreptul de 
proprietate, și implicit, de moștenire asupra lor a fost pierdut. De asemenea, 
proprietarii unor case, mine, fabrici și a altor imobile au fost nevoiți să le 
cedeze statului, deseori fiind supuși unor persecuții. Moștenirea acestor bunuri 
imobiliare a fost întreruptă. Sensul de act sau document al cuvântului carte 
din această structură lingvistică a cunoscut o limitare în uz. Perioada a coincis 
cu „răspândirea și creșterea importanței științei de carte” (Dumistrăcel, 2011: 
134), iar expresia ai carte, ai parte a fost legată de un alt ideal, făurit de 
noua ordine economică și socială: acela al accesului la studiu. Învățătura 
era cea care garanta un statut social dezirabil. Vorbind despre schimbarea de 
percepție socială în ceea ce privește accesul la învățătură, Stelian Dumistrăcel 
dă două exemple3 din perioada postbelică, ambele referindu-se la uimirea unor 
tineri de la țară aflați în fața sumelor de bani primite drept remunerație, prin 
practicarea unor profesii intelectuale. Știința de carte a fost, astfel, asociată 
cu bunăstarea, iar carte din expresia amintită a primit sensul de învățătură, 
în timp ce expresia și-a consolidat sensul cunoscut astăzi de generațiile 
postbelice vorbitoare de limba română.

Învățătura înseamnă cunoaștere și deschide poarta spre înțelepciune, 
fiind mobilul care antrenează capacitatea intelectulală a omului. Această 
virtute pe care o determină știința de carte este exprimată în structură 
paremiologică Cine știe carte are patru ochi (Dumistrăcel, 2011: 135). Ea 
exprimă capacitatea deosebită, superioară a omului învățat. De aici derivă 
multiplicarea simțului vizual pe care-l implică dublarea numărului obișnuit 
al receptorilor. Este o vedere care se ridică deasupra concretului, manifestă 
atât la nivel spațial, cât și temporal. În mitologie sunt bine-cunoscute ființele 
care au un singur ochi, denumite ciclopi. Aceștia se disting prin calitățile lor 
fizice, fiind făurari, păstori sau războinici iscusiți. Ei nu posedă însă calități 
intelectuale remarcabile. Spre deosebire de ciclopi, Iannus, zeul cu două 
fețe din mitologia romană, posesor a patru ochi, este învestit cu o capacitate 
deosebită de a vedea cu claritate și de a intui, el patronând drumul Soarelui 
pe bolta cerească și veghind asupra curgerii anului. Lui i se atribuie veghea 
totală, primind misiunea de a păzi intrările și ieșirile Romei. Unul dintre 
meritele recunoscute ale zeului este acela de a fi salvat cetatea când, în timpul 

3 Primul exemplu este din literatură, iar al doilea din memorialistică. Ștefan al 
lui Parizianu, ajuns ziarist, care primește pe lângă salariu, și gratificația de Crăciun, 
exclamă: „În viața mea, nici eu nici tata n-am văzut atâția bani deodată” (M. Preda, 
Delirul, 1975). Al doilea exemplu se referă la Iorgu Iordan, fiu de grădinar care obține 
o catedră în învățământul superior, iar privind în urmă peste ani își amintește cum: 
„se bucura de un frumos venit material, care era asigurat fără teama, pe care o avea 
moșierul, că o secetă sau altă întâmplare asemănătoare îl poate ruina” (Iorgu Iordan, 
Memorii, 1977) (Apud: Dumistrăcel, 2001: 79-80).
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unei invazii sabine, a făcut să țâșnească apă clocotită din zidurile Capitoliului, 
aceasta revărsându-se peste sabini în timp ce-l escaladau (Kernbach, 1995: 
253). În timp de război, porțile templului lui Iannus erau deschise, lăsând zeul 
să iasă spre a veni în sprijinul oamenilor. Iannus este protectorul drumurilor și al 
porților, al fenomenelor de tranziție și al evenimentelor care vulnerabilizează. 
Prin multiplicarea capacității sale de a vedea, etapa de tranziție care este pusă 
sub protecția sa este depășită cu succes.

Structura paremiologică Cine știe carte are patru ochi exprimă astfel 
capacitatea cuiva de a corobora toate informațiile care privesc o chestiune 
punctuală, oferind soluția cea mai bună oricărei probleme, soluție care vine 
dintr-un topos al înțelepciunii. Cel care știe carte are capacitatea de a înțelege 
mai bine lucrurile. În virtutea multitudinii de informații pe care le-a obținut 
citind și experimentând cunoașterea, știutorul de carte este și un om cu viziune, 
iar structura paremiologică Cine știe carte are patru ochi se referă mai ales la 
această valență.

Imaginarul românesc înregistrează, de asemenea, imaginea cărții 
păstrate ascunsă, care constituia un secret, care se întâlnește în multe dintre 
mitologiile lumii, obiectivată în forme diverse. Așa cum a subliniat Andrei 
Oișteanu în studiul său: Balaurul și Solomonarul din volumul Ordine și 
haos. Mit și magie în cultura tradițională românească, de regulă în mituri, 
în legende și în basme, accesul la „cartea înțelepciunii” este oprit (Oișteanu, 
2011: 243). Interdicția este de multe ori încălcată, iar intrusul este pedepsit. 
Oricare ar fi personajul care încearcă să intre în posesia cărții lui Dumnezeu, 
motivația este aceeași: de a prelua învățătura, expresie a pietrei filosofale. 
Cartea constituie principala sursă de cunoaștere, dar accesul la aceasta nu 
este liber. Cunoașterea este consemnată într-o carte bine păzită, simbol 
al Liber Mundi, iar pentru a ajunge la ea, este necesară parcurgerea unui 
proces de inițiere.

Încercări de a ajunge la această carte sunt înregistrate deseori în 
legende românești. Tudor Pamfile, consemnează o astfel de legendă culeasă în 
Transilvania, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ea trimite la un timp primordial 
al cosmogoniei și face referire la cartea secretă deținută de Dumnezeu și 
păstrată în cer:

„Se zice că de când cu hăul, când lumea nu era plăsmuită, trăia și Dracul 
în cer. Aici el slujea pe Dumnezeu ca slujitor, făcându-i cele de lipsă. Când l-a 
băgat Dumnezeu ca slujitor, i-a spus lui că până atunci îl va ținea în împărăția sa 
cea cerească până când va asculta de el și nu va călca în odaia a douăsprezecea 
din fundul cerului” (Pamfile, 1913: 64). În timpul celor șapte zile în care 
Dumnezeu a coborât pe pământ pentru a face lumea, Dracul a intrat în chilia 
oprită, încălcând interdicția, iar acolo, pe o masă, a găsit „o carte mare în care 
era scrisă înțelepciunea lui Dumnezeu”. Dracul a început să citească cu nesaț 
din dorința de a deveni atotștiutor, uitând de foame și de sete, dar și că după 
șapte zile Dumnezeu se va întoarce în cer. Odată întors, Dumnezeu l-a găsit în 
chilia interzisă citind, motiv pentru care l-a alungat din cer, înainte să fi terminat 
de citit cartea (Ibid., p. 65).
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Parcurgerea prin lectură a cărții este o etapă a inițierii. Ne amintim că 
sf. Ilie, într-o legendă românească, între momentul uciderii propriilor părinți 
și acela când devine stăpânul fenomenelor atmosferice, a trecut o probă a 
inițierii prin lectură. El a fost încuiat într-o chilie a unui schimnic, iar cheia 
a fost aruncată într-un iaz. Acolo a găsit o pâine, apă și o carte. Vreme de 
patruzeci de ani a trăit în chilie, până când, golind iazul, niște oameni au găsit 
cheia și l-au eliberat.

Asemenea inițieri prin lectură parcurg și solomonarii, duhuri care 
stăpânesc norii, arătându-se oamenilor în chip sărăcăcios și cerându-le hrană 
vegetală și apă. Despre ei se crede că au învățat vreme de șapte sau treisprezece 
ani. Urmând școala de solomonie, au asimilat toată învățătura de pe pământ, 
care este scrisă într-o carte. Toate aceste lecturi despre care vorbesc legendele și 
miturile accentuează inițierea celui care le-a parcurs, subliniind sensul expresiei 
Cine știe carte are patru ochi.

Pentru a ajunge la performanțele pe care le exprimă structura 
paremiologică la care ne-am referit mai sus, era nevoie de multă perseverență în 
acumularea de cunoștințe. Aceasta este suprinsă prin unitatea frazeologică a se 
pune cu burta pe carte, al cărei sens este: a se apuca serios de învățat. Expresia 
alătură metaforic două elemente care n-ar avea, aparent, nicio legătură: burta, 
acea parte a corpului care adăpostește mai multe organe, printre care, aparatul 
digestiv și cartea, tipăritură legată în volum.

Pentru analiza etnolingvistică a expresiei, apelăm la imaginea „cărții-
hrană”, care are o lungă tradiție în istoria culturii, fiind preluată din Biblie 
și prelucrată în opere din diverse domenii artistice  (Oișteanu, 2004: 422).  
Ea apare în textul escatologic al Noului Testament: „Atunci am luat cartea din 
mâna îngerului și am mâncat-o; și era în gura mea dulce ca mierea, dar după 
ce am mâncat-o, pântecele meu s-a amărît” (Apocalipsa Sf. Ioan din Patmos 
X, 10). Versetul cunoaște prin gravura Sfântul Ioan devorând cartea, realizată 
de Albrecht Dürer (1497-1498), o excelentă reprezentarea plastică a întâlnirii 
teluricului cu trancendența. De asemenea, imaginea „cărții-hrană” este exemplar 
prelucrată de Umberto Eco în Numele trandafirului. Călugărul bătrân și orb, 
pe nume Jorge, ingerează cartea otrăvită:

„a început, cu mâinile sale descărnate și diafane, să sfâșie încet, în bucăți 
și în fâșii, paginile înmuiate ale manuscrisului, băgându-și ghemotoace în 
gură și mestecându-le încet, ca și când ar fi mâncat ostia sfântă și ar fi vrut s-o 
preschimbe în carne din carnea lui. [...].

Jorge a zâmbit, dezvelindu-și gingiile golite de sânge [...].
– Tu ești cel care așteaptă sunetul celei de-a șaptea trâmbițe, nu-i așa? 

Ascultă acum ce spune glasul: pecetluiește cele ce au spus cele șapte tunete 
și nu scrie, ia-le și devoră-le, ele vor amărî pântecele tău, dar pentru gura ta 
dulci vor fi, precum mierea. Vezi? Acum pecetluiesc ceea ce nu trebuie spus, în 
mormântul care devin” (Eco, 2013: 510-511).

După ce a mâncat cartea, râzând, cu gesturile sale de bătrân orb, Jorge a 
stins felinarul, nu înainte de a fi spus: „Acum găsiți-mă, pentru că acum eu sunt 
cel care vede mai bine” (Ibidem).
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Imaginea aceasta a orbului care, după ce devorează cartea, simte că are 
capacitatea de a vedea mai bine decât semenii care beneficiau de vedere, în 
întunericul ce înghițise încăperea în care se aflau, este expresie a cunoașterii 
pe care o acumulase, care are asupra sa efecte contradictorii, asemeni celor 
enumerate în Apocalipsa Sf. Ioan din Patmos.

Motivul „cărții-hrană”, cu o largă circulație în cultura creștină, credem 
că se află la baza expresiei a se pune cu burta pe carte. Este, așadar, un motiv 
universal, care poate fi întâlnit în câteva superstiții din cultura tradițională 
românească. Înainte să le aducem în discuție, sintetizând imagine „cărții-
hrană”, subliniem că cel care se hrănește cu cartea devine posesorul său unic 
și total, obținând superioritate în raport cu semenii. Imaginea devorării cărții 
este expresia inițierii totale: conținutul cărții ajunge în sânge, în inimă, în creier 
(Oișteanu, 2004: 424). Cel care a îngurgitat cartea are acces la cunoaștere, 
hrana fiind de natură spirituală, și nu fizică.

Întorcându-ne la superstițiile înregistrate de Arthur Gorovei, observăm 
că, în cultura tradițională românească, există imaginea cărții ca hrană totală 
care nu este bine să fie contaminată cu hrana fizică, ea pierzându-și, în acest 
fel, atributele superiorității. Interdicțiile formulate mizează pe păstrarea 
purității hranei totale care este cartea, în ipostaza ei de obiect fizic, tipărit, 
izvor de învățătură:

„2769. Să nu pui cărțile în căpistere, că-ți mănânci norocul. (Vâlcea).
2770. Să nu mănânci cu traista cu cărțile de gât, că-ți mănânci norocul. 

(Vâlcea)” (Gorovei, 2012: 254).
Expresia a se pune cu burta pe carte concentrează ideea că, prin 

îngurgitarea cărții, învățătura pe care aceasta o conține este apropriată în 
întregime. Începutul acestui act simbolic echivalează cu momentul deciziei de 
a se apuca serios de învățat, așa încât învățătura să devină hrană a omului, 
propulsându-l la o condiție superioară.

Expresiile analizate mai sus, construite cu ajutorul cuvântului carte 
cu sensul de document scris sau tipăritură, iar cu sens figurat de știință sau 
învățătură, arată prețuirea aparte față de știința de carte care s-a manifestat în 
comunitățile vorbitoare de limbă română, dar și prestigiul de care se bucurau 
persoanele care, știind carte, aveau acces la cunoaștere în acest fel.
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ALEXEI  MATEEVICI  ȘI  IDEALUL  UNIRII

TaTiana  BUTNARU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. În articolul de faţă şi-a găsit expresie aportul lui Alexei Mateevici 
la înfăptuirea Unirii din 1918. În promovarea ideilor progresiste ale timpului 
şi, conştientizând ,,sarcina de a lumina poporul”, Alexie Mateevici şi-a asumat 
responsabilitatea unei generaţii de intelectuali, care au pus piatra de temelie la 
înfăptuirea Unirii tuturor românilor în vatra strămoşească dacică şi înălţării ei 
prin nişte aspiraţii de vârf ale conştiinţei de neam, a contribuit la marea operă 
de renaştere spirituală a basarabenilor aflaţi la o răspântie a istoriei. Prin tot 
ce a creat şi a înfăptuit Alexie Mateevici, el va rămâne în analele istoriei drept 
,,argumentul cel mai puternic”, dovada cea mai incontestabilă a romanităţii 
noastre”, expresia cea mai plauzibilă a sentimentelor şi trăirilor româneşti ale 
basarabenilor marcaţi de teroarea istoriei.

Cuvinte-cheie: discurs poetic, adevăr artistic, renaştere spirituală, idealul 
Unirii, teroarea istoriei, spiritualitatea românească, argument incontestabil.

S-a întâmplat, la o răscruce a istoriei, printre „florile de pârloagă” 
ale Basarabiei, să răsară un lăstar al cărui numire a fost de a păstra şi  
a menţine cu deosebită preţuire „limba vechilor cazanii”şi, asemenea unui 
proroc, să poarte şi să transmită mai departe „veşnicile adevăruri”, iubirea 
de ţară, cultul strămoşilor, tradiţiile multiseculare ale românilor. Receptiv 
la toate evenimentele şi fenomenele sociale de epocă, A. Mateevici s-a 
dovedit a fi şi un purtător al celor mai progresiste idei, alături de S. Murafa,  
C. Stere, I. Buzdugan, p. Halipa, I. Pelivan şi alţi fruntaşi ai luptei de eliberare 
naţională, el şi-a adus aportul la înfăptuirea Unirii de la 1918, a devenit pe 
bună dreptate „cel mai de vază reprezentant al culturii spirituale basarabene 
din epoca sa, poet,cărturar şi profet al poporului căruia i-a aparţinut cu trup 
şi suflet” (Levit, Pânzaru, 1993: 105).

Manifestând interes faţă de evenimentele sociale prin care trece 
Basarabia la începutul secolului XX, A. Mateevici ca şi întreaga intelectualitate 
din ţinut, nu putea să nu se încadreze în nişte discuţii cu deschidere spre diverse 
aspecte ale vieţii sociale: cultură, religie învăţământ. Era preocupat, în deosebi, 
de conjunctura social-politică la care era predispusă Basarabia sub oprimarea 
regimului ţarist, se îngrijora de soarta poporului şi suferinţele de martir ale 
basarabenilor, trecerea acestora prin vicisitudinile timpului istoric. Problema 
naţională, în special „drepturile naţionale” (Mateevici, 1906: 1) ale băştinaşilor, 
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se aflau mereu în atenţia poetului şi publicistului A. Mateevici, îndemnându-i 
pe conaţionali „să vorbească, să scrie, să citească, să înveţe, să se judece, să 
se roage în limba lor (Mateevici, 1906: 1). Or, factorul de bază al renaşterii 
spirituale a semenilor săi, şi, în acelaşi timp, o soluţie salvatoare pentru 
a rezista în istorie, un factor al propăşirii culturale al acestora este credinţa 
şi limba maternă, „cuvântul deşteptării şi al luminării” care, după sugestia 
poetului, ar fi trebuit să fie rostit „în limba părinţilor”. „Soarele deşteptării 
(Mateevici, 1906: 1) pe care A. Mateevici îl dorea răsărit peste „multpătimitele 
ţărâne”, pentru ţărănimea umilită şi lipsită de drepturi, purtând în permanenţă 
calvarul marilor suferinţe şi al dezrădăcinării de neam, izvorăşte din adânca 
înţelegere a aspiraţiilor, năzuinţelor, frământărilor poporului, al cărui exponent 
plenipotenţiar devenise în virtutea împrejurărilor istorice. Adresarea „Iubiţi, 
dragii mei, Basarabia, poporul ei cu sufletul simţitor de adevăr şi dreptate, 
trecutul ei bogat în monumente istorice, mai ales, cele bisericeşti, tradițiile, 
obiceiurile strămoşeşti (Levit, Pânzaru, 1993: 86). Este receptat drept un 
incomensurabil poem de iubire, o profundă compasiune faţă de soarta Basarabiei 
aflată sub stigmatul unei puteri străine. Disponibilitatea sufletească a poetului 
se identifică cu idealurile unei generaţii de intelectuali, care au pus piatra de 
temelie la înfăptuirea unirii tuturor românilor în vatra strămoşească dacică şi 
a înălțării ei prin nişte aspiraţii de vârf ale conştiinţei de ţară şi neam, pentru  
a dezvălui „marile mişcări sociale şi naţionale, frământările şi căutările generaţiei 
de atunci. Îndemnul de a-şi iubi ţara, picură ca o lacrimă din cer, pentru că 
Mateevici, vorbind despre Basarabia, se referă, de fapt, la dimensiunile etnice 
şi ontologice ale întregii naţiuni româneşti, aduce în același timp un omagiu 
tulburător pentru ţăranul basarabean, care a purtat în permanență calvarul 
marilor suferinţe şi dezrădăcinării de neam, dar şi-a păstrat limba, tradiţiile 
moştenite din străbuni ,… au purtat nestinsă flacăra neamului nostru…, au făcut 
front contra valului de înstrăinare şi cotropire a duşmanului, de la răsărit, rusul” 
(Datcu, 2013: 104), şi-au adus altarele lor de jertfă pentru a rezista în istorie, 
aşa cum se exprimă poetul:

Eu cânt pe-acei ce-n jug şi chin
Pe-a lor spinare ţara ţin
Care-n robie şi necaz,
Voinici, puternici au rămas.

(Eu cânt)
Din aceste considerente, „energia creatoare” şi elanul sufletesc” despre 

care aminteşte autorul în primăvara anului 1917, „… ceva a trezit mintea mea 
gata să adoarmă, ceva mă îndeamnă la munca literară…” (Levit, Pânzaru, 
1993:91) va avea tangenţă cu activitatea de creaţie, dar se referea, şi la munca 
depusă în vederea trezirii conştiinţei de neam a compatrioților săi, este expresia 
unui reviriment spiritual condensat printr-o activitate dezinteresată, orientată 
spre susţinerea mişcării de eliberare naţională a intelectualităţii basarabene. 
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Fiind prezent la mai multe manifestări de amploare ce avuseră loc în perioada 
respectivă, în luările de cuvânt de la congresul studenţilor şi profesorilor 
basarabeni din primăvara anului 1917, Mateevici îi îndeamnă pe cei prezenţi 
spre concentrarea tuturor forţelor în ceea ce priveşte realizarea planurilor 
de „luminare” a poporului şi, în acelaşi timp, unirea tuturor eforturilor în 
realizarea „învierii naţionale” (Mateevici, 1906: 1). În dorinţa de a fi cât 
mai convingător şi pentru a argumenta necesitatea Unirii Basarabiei cu ţara, 
A. Mateevici îşi va începe discursul la congresul învăţătorilor din 25 mai, 
1917 cu nişte versuri din cunoscuta poezie a lui V. Alecsandri „Hora Unirii”, 
imprimând în felul acesta şedinţei o semnificaţie deosebită. Versurile expuse 
dintr-o poezie de V. Alecsandri:

„Unde-i unul nu-i putere,
La necaz şi la durere,
Unde-s doi puterea creşte
şi duşmanul nu sporeşte.”

(V. Alecsandri. Hora Unirii)
corespundeau stării de spirit generale de la acest for al intelectualităţii 
basarabene şi se înscriau în procesul de esenţializare a valorilor, a nevoii 
de descătuşare atât de necesare la momentul oportun, ca în cele din urmă 
vorbitorul să ajungă la nişte aserţiuni cu caracter generalizator „… căci Unirea 
pe toate le face … (Bogos, 1984: 37), iar ,,fără unire nu vom putea dobândi 
nimic. ”… (Bogos, 1984: 37)

În tendinţa de aprofundare a ideilor progresiste ale timpului şi, 
conştientizând „sarcina de a lumina poporul” (Mateevici, 1917: 55),  
de a promova idealurile românismului, Mateevici venea cu certitudinea 
unităţii de neam prin nişte constatări generalizatoare. „Moldovenii di 
Basarabia, după cum sublinia el la congresul învăţătorilor din Chişinău, 
constituie o parte integrantă a poporului român, „… suntem moldoveni, fii 
al vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului aşezat 
prin România, Bucovina, Transilvania (Mateevici, 1917: 55-57) Declaraţia 
conţine un gând ascuns şi nemărturisit până atunci. A. Mateevici se referea, 
în fond, la rădăcinile româneşti ale basarabenilor şi înclina spre confirmarea 
identităţii româneşti în corelaţie cu ansamblul de valori universale. „Trebuie 
să ştim de unde ne tragem, continua poetul în altă parte, căci altfel suntem 
nişte nenorociţi rătăciţi. Trebuie să ştim că suntem români, strănepoţi de-
ai romanilor, şi fraţi cu italienii, francezii, spaniolii, portughezii”. Ideea 
identităţii de neam este confirmată şi prin unitatea limbii şi a literaturii, 
teză elucidată la cea de-a doua şedinţă a congresului . Constatarea „n-avem 
două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut” 
(Mateevici, 1917: 63-64) era o replică la adresa moldovenismului primitiv 
vehiculat de cercurile diriguitoare ale politicii ţariste ruseşti, dar şi expresia 
unei dorinţe nestăvilite „de a-i lumina pe toţi cu lumina dreaptă” şi în felul 
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acesta de a contribui la marea operă de renaştere spirituală a basarabenilor 
aflaţi la o răspântie a istoriei, în preajma celui mai important eveniment din 
viaţa lor – Unirea de la 1918.

Poezia „Limba noastră” a zvâcnit ca o declanşare luminiscentă, ca 
o erupţie sufletească, împrăştiind pretutindeni lumina purificatoare a unui 
îndemn de a se angaja în lupta pentru valorificarea comorilor de perpetuare 
spirituală a poporului, de revenire la izvoarele româneşti ale fiinţării 
neamului. „Limba noastră” exprimă itinerarul spiritual parcurs de Mateevici 
în calea spre adevăr şi nemurire. După sugestia unor cercetători în domeniu, 
această lucrare este apreciată drept un fenomen artistic complex, „o veritabilă 
sinteză a tot ce fusese creat de autorul ei mai înainte” (Levit, Pânzaru, 1993: 
93), „un total al ideilor, convingerilor şi aspiraţiilor ce-l stăpâniseră în tot 
cursul activităţii sale conştiente, o expresie plenară a atitudinii sale faţă de 
evenimentele tumultoase în curs de desfăşurare în acel an revoluţionar” 
(Levit, Pânzaru, 1993: 93) Versurile:

„Înviaţi-vă doar graiul
Ruginit de multă vreme
Ștergeți colbul, mucegaiul
Al uitării în care geme…”

(A. Mateevici. Limba noastră)
nu şi-au pierdut actualitatea până în zilele noastre şi relevă chezăşia unui crez 
pe care basarabenii l-au purtat prin vicisitudinile timpului istoric.

Un poet din altă generaţie, Ioan Alexandru, aducând omagiu 
înaintaşilor, scria:

„Eminescu, bronz liniştitor,
Lângă mormântul tău de priveghere,
De-atâtea oseminte într-un popor
Locul e gătit de înviere.”

(Ioan Alexandru. Imnul Putnei lui Ştefan cel Mare)
Ora astrală a scrisului lui A. Mateevici şi a reînvierii „din somn de 

moarte” a basarabenilor a răsărit şi îşi trage seva din „scoica stelară” a geniului 
eminescian, care a făcut să se audă din depărtări de secole „plânsul tuturor 
românilor înstrăinaţi de ţară” (Cimpoi, 2001: 18), a constituit un etalon de 
slujire dezinteresată pe altarul dragostei de neam. Modelul eminescian persistă 
în intuiţia artistică a lui A. Mateevici şi atunci când îşi revarsă versurile în 
cadrul unor confesiuni răscolitoare şi, înfiorat de „amintiri din alte vremuri”, 
va mărturisi lecţia dragostei de ţară, dar mai ales, atunci când se va referi la 
frământările din viaţa social-politică a Basarabiei de la începutul secolului XX. 
Articolele, studiile lui A. Mateevici, în special cele scrise în 1917, în unele 
privinţe au careva analogii cu publicistica eminesciană şi izvorăsc din aceeaşi 
tendinţă nobilă de a spune adevărul şi a contribui opera de propăşire spirituală 
a poporului. Gândul eminescian „A rosti numele Basarabia e una cu a protesta 
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contra ocupaţiei ruseşti” (Eminescu, 2001: 471) îşi găseşte concretizare şi 
la A. Mateevici şi se materializează sub forma unei previziuni, „profeţia 
Unirii” care se va realiza foarte curând. Deşi A. Mateevici n-a contemplat 
bucuria idealului împlinit, plecând, printr-o întâmplare tragică, prea timpuriu 
în lumea celor drepţi, el rămâne în analele istoriei drept solul „înfăptuirii 
viselor noastre sfinte” (Cimpoi, 2001: 248), „un unionist convins şi un român 
veritabil” (Colesnic, 2004: 251), numele căruia se înscrie cu litere de aur în 
„Marea Carte a Unirii”.

Timpul smulge filele de calendar ce se călătoresc vertiginos şi 
se dizolvă în contururile unui secol grăbit şi zbuciumat cum este cel de 
faţă, bătrânul Cronos adună filă cu filă la piedestalul memoriei pentru a ne 
determina să revenim la valorile noastre sfinte. Prin tot ce creat şi a înfăptuit, 
A. Mateevici rămâne în conştiinţa contemporanilor „argumentul cel mai 
puternic”, „dovada cea mai incontestabilă a românităţii noastre, (Țepordei, 
1998: 82) expresia cea mai plauzibilă a sentimentelor şi trăirilor româneşti 
ale basarabenilor marcaţi de teroarea istoriei. Or, contemporanii de astăzi, 
aşa cum a prezis marele Mateevici, au de parcurs aceleaşi dimensiuni 
existenţiale pentru a se încadra în acel spaţiu al valorilor determinat de 
revenirea permanentă la matca spiritualităţii româneşti.
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UTILIZAREA  ENGLEZISMELOR
PE  PANOURILE  PUBLICITARE  STRADALE

liVia  CARUNTU-CARAMAN
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Fenomenul englezismelor ia amploare datorită schimbărilor 
produse în viața materială și spirituală a societății românești, în rezultatul 
intensificării relațiilor social-politice și economico-financiare cu Occidentul, 
stimulând evoluția limbii române. Utilitatea lor este probată în comunicare prin 
frecvența sporită în toate domeniile publice, inclusiv și prin intermediul discursului 
de pe panourile publicitare stradale.

Preocupați de aspectul cultural-lingvistic actual al capitalei, am cercetat 
englezismele de pe posterele promoționale. Acestea atrag atenția asupra textului, 
manipulează, persuadează publicul, dar și îngreunează înțelegerea mesajului. În 
articolul dat explicăm unele englezisme pentru înlesnirea decodării conținutului de 
pe panouri și elucidăm unele aspecte de adaptare și corectitudine.

Cuvinte-cheie: vocabular, panouri publicitare, englezisme, utilizare, 
necesitate, adaptare, corectitudine.

Summary. The phenomenon of anglicisms is growing due to the changes 
produced in the material and spiritual life of the Romanian society, as a result 
of the intensification of the social-political and economic-financial relations with 
the West, stimulating the evolution of the Romanian language. Their usefulness 
is proven in communication through increased frequency in all public domains, 
inclusively through discourse on street advertising billboards.

Concerned about the current cultural and linguistic aspect of the capital 
city, we searched the anglicisms on the promotional posters. They draw attention 
to the text, manipulate, persuade the public, but also make it harder to understand 
the message. In this article we explain some anglicisms to facilitate the decoding 
of content on the panels and we elucidate some aspects of adaptation and fairness.

Keywords. Vocabulary, advertising boards, anglicisms, use, necessity, 
adaptation, fairness.

În prezent, datorită schimbărilor produse în viața materială și spirituală 
a societății românești, în rezultatul intensificării relațiilor social-politice și 
economico-financiare cu Occidentul, limba română trece printr-o perioadă de 
renovare sub injoncțiunea influențelor lingvistice și culturale, cu precădere 
venite din limba engleză. Acest proces, transformat într-un veritabil fenomen 
al englezizării limbii române, a fost studiat de mulți cercetători din diverse 
perspective: necesitate, acceptare, adoptare, adaptare, normare, explicare, 
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corectitudine, frecvență. În acest context, ne-am adus și noi aportul cu o analiză 
lingvistică multilaterală a acestui aspect reflectat îndeosebi în publicațiile 
periodice din Republica Moldova în ultimii ani.

Constituind principalul furnizor de englezisme, mass-media le-a propagat 
practic în toate domeniile activității publice de la noi prin diverse mijloace 
posibile, inclusiv prin publicitate. Desfășurate în presă, radio, televiziune, 
secvențele cu reclamă produc un puternic impact asupra consumatorilor, 
atrăgându-le atenția, manipulându-i și modificându-le atitudinile și convingerile. 
Deci, publicitatea devine un mijloc de interes sporit și necesită o analiză tot mai 
aprofundată. Astfel în atenția noastră au nimerit panourile publicitare stradale 
din orașul Chișinău, pe baza cărora, în articolul de față, vom aborda unele 
aspecte privind englezismele, referitor la utilizare, explicare a unor sensuri 
pentru înlesnirea decodării conținutului și elucidarea unor probleme de adaptare 
și corectitudine.

În acest sens, specialiștii în domeniu evidențiază rolul publicității 
în societate. Unii o consideră „activitate persuasivă complexă care atașează 
bunurilor și serviciilor ansambluri simbolice pentru a determina diverse categorii 
de public să le achiziționeze” (Popescu, 2018: 11). Alții o caracterizează drept 
artă „de a convinge oamenii să cheltuiască banii pe care nu îi au pe ceva care 
nu le trebuie – Will Rogers” (Popescu, 2018: 11).

De la artă la manipulare, astăzi publicitatea este mai mult decât un 
mediator de răspândire a informațiilor referitoare la produse, servicii sau idei. 
Ea a evoluat într-un mijloc destul de eficient de comunicare al culturii fiecărei 
țări, reflectând astfel societatea în care funcționează.

Devenind o necesitate sine qua non a acestui secol în care trăim, o întâlnim 
pretutindeni, își găsește loc în toate domeniile sub diverse moduri și canale 
de comunicare: „spoturi tv şi radio, printuri indoor/outdoor, panouri, viraluri, 
publicitatea prin sms, pop-up-uri pentru internauţi şi cei de pe blogosferă, 
printuri în ziare şi reviste” (Ghidoveanu).

Și în viziunea cercetătoarei Goddard A. publicitatea este nu „numai 
promovarea comercială a mărcilor, ci și texte a căror menire este să promoveze 
imaginea unui individ, grup sau organizație. Reclamele nu sunt doar niște 
texte care acționează la un singur nivel: intervin noțiuni complexe referitoare 
la audiență, iar cititorii sunt nevoiți să depună un efort semnificativ pentru 
a decoda mesajele și pentru a înțelege diferitele relații comunicaționale” 
(Goddard, 2002: 22-23).

Mesajul publicitar este definit ca „un produs cultural, deoarece acesta 
este o parte semnificativă a mentalității și simțului practic proprii societății 
contemporane, devenind chiar indispensabil bunei desfășurări a activităților 
social-economice” (Dragancea, 2011: 7). „Scopul clar al copywriterilor 
este de a ne face să observăm mesajele pentru a reacționa imediat sau a ne 
forma o atitudine favorabilă față de produsul/serviciul descris de reclame” 
(Goddard, 2002: 25).
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„L. Bardin definește mesajul publicitar, din perspectiva saussuriană 
a semnului lingvistic, drept o sită care selecționează lucrurile, oamenii, 
valorile, faptele (planul semnificaților) în conformitate cu regulile de 
seducție. De asemenea, sunt alese imaginile, cuvintele, culorile, planurile 
fotografice, structurile sintactice, sunetele, curbele melodice (planul 
semnificanților) care ar fi cele mai apte pentru a corespunde scopului 
publicității” (Dragancea, 2011: 12).

Limbajul publicității comerciale sensibilizează prin diversitatea 
formelor de expresie. Astfel discursul publicitar, fiind omniprezent în 
societatea contemporană, influențându-ne viața și activitatea în cele mai variate 
moduri, trebuie să accentueze serviciul propus pentru a convinge receptorul 
de necesitatea acestuia. Una dintre condițiile fundamentale ale redactării 
mesajului în publicitate este utilizarea simbolurilor „care să fie comune 
atât experților sursei, cât și destinației, astfel ca sensul să poată fi receptat 
și înțeles” (Dragancea, 2011: 12). Un mesaj publicitar este convingător și 
eficient dacă el captează și reține atenția, surprinde prin conținut și formă. 
Textul trebuie să fie adaptat la cultura publicului-țintă mai ales atunci când se 
traduce dintr-o altă limbă.

Analizând situația din publicitatea românească, A. Leșan constată că: 
„globalizarea lingvistică nu este un fenomen intern al limbii, ci este rezultatul 
unei atitudini lingvistice deliberate, determinată strict de interese economice” 
(Leșan, 2007: 226).

„Acceptarea limbii engleze atunci, când este vorba de denumirea 
structurilor organizatorice ale întreprinderilor este un domeniu unde globalizarea 
se manifestă într-o manieră vizibilă în spațiul economic românesc” (Leșan, 
2007: 226). În prezent, atestăm, în sfera comerțului și a producției românești, 
un număr impunător de firme străine, ceea ce și determină ca publicitatea să 
o creeze în limba engleză, limba comunicării internaționale, limba franca 
businessului internațional, științei și tehnologiei.

În ultimii ani se observă o sporire a utilizării publicității în multe domenii 
de activitate publică, mai ales în cel comercial. De aceea problema studierii 
și decodificării mesajului discursului publicitar este tot mai mult în atenția 
lingviștilor, dar și a cercetătorilor din alte domenii de activitate științifică. În 
studiul nostru analizăm utilizarea și utilitatea englezismelor în discursul de pe 
panourile publicitare stradale.

Dintre toate canalele mediatice, publicitatea exterioară (Belostecinic, 
2011: 9) este cea mai veche și durabilă formă de promovare din lume. Aceasta, 
în literatura de specialitate, apare cu denumirile outdoor advertising (engl.), 
publicitate în aer liber, publicitate stradală, afiș/afișaj publicitar, panou 
publicitar, panotaj în aer liber, panotaj publicitar și este prezentată sub formă 
de afiș sau panou publicitar, incluzând reclame pe clădiri, străzi, vehicule, 
oriunde călătorește consumatorul.

„Cel mai vechi mediu în comunicarea de masă este afișul”, „o artă  
a străzii, care trebuie să șocheze, să uimească, să seducă” (Popescu, 
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2018: 149; 320). Prin intermediul lui se transmite mesajul publicitar către 
consumatori, informându-i și prezentându-le convingător produsele.

Actualmente, publicitatea exterioară s-a extins într-atât încât depășește 
numărul semnelor de circulație, colorând peisajul stradal. Limbajul acestor 
afișe, reflectă noile tendințe ale limbii române, se reînnoiește și se schimbă 
permanent datorită nevoii continue de elemente lingvistice noi. Deoarece 
limba engleză este asociată în mintea multor consumatori cu afluența, 
calitatea superioară, tehnologiile avansate, englezismele împânzesc și 
panourile publicitare, cu scopul de a capta interesul cititorilor, de a atrage 
atenția asupra textului, de a manipula și a persuada publicul. Totuși, de 
cele mai multe ori, utilizarea excesivă a lor cu acest scop, îngreunează 
înțelegerea mesajului. Textul devine dificil ca înțeles, mai ales pentru un 
necunoscător al limbii engleze, care într-un final s-ar putea, de fapt, să-și 
piardă atenția și mesajul să nu mai fie relevant.

Scriitorul și jurnalistul O. Paler afirma că „oricât am refuza purismul 
e greu să justifici de ce panourile publicitare de pe străzi maimuţăresc un 
limbaj macdonaldizat sau de ce la televiziune se vorbeşte cu regularitate 
despre fotbaliştii stranieri” (Paler).

Cercetătoarea A.-G. Niculescu-Gorpin explică „importul masiv de 
anglicisme în limba română actuală, deseori total gratuit” ca fiind un caz „de 
diletantism, că emițătorul (fie el autor de articol, de reclamă sau pur și simplu 
utilizator al limbii române într-un context personal) fie nu știe cum să traducă 
un anumit termen, fie îl folosește din teribilism, fie pur și simplu îl găsește mai 
la îndemână (Niculescu-Gorpin, 2009: 560). Autoarea se întreabă „Ascund oare 
aceste anglicisme și altceva, poate o intenție de a atrage cumpărătorul, de a-l 
persuada/manipula sau ne aflăm în fața unor simple exemple de diletantism?” 
(Niculescu-Gorpin, 2009: 561). În acest context, englezismul devine un „stimul 
ostensiv-inferențial” (Niculescu-Gorpin, 2009: 562), folosit cu scopul de  
a atrage atenția publicului-țintă asupra mesajului conținut de reclamă.

Divergențele sunt evidente: pe de o parte, folosirea englezismelor este 
considerată de lux, mai ales din cauza neînțelegerii mesajului, pe de altă parte 
însă, există situații când acestea sunt necesare pentru că definesc realități noi 
apărute pentru care nu există echivalent în limba consumatoare.

Totuși englezismele sunt o realitate, numărul lor sporește, dovedind pe viu 
evoluția limbii române, contribuind la modernizarea lexicului. Iar anunțurilor 
publicitare le este caracteristic limbajul lor propriu, funcțiile primordiale fiind 
de a comunica și de a convinge.

Din cele aproximativ 400 de panouri publicitare, care mi-au atras atenția 
pe străzile orașului Chișinău, am selectat peste 500 de englezisme, specifice 
diferitor domenii de activitate publică.

Și nu în zadar O. Paler vorbea despre un limbaj macdonaldizat al străzii. 
Cele mai multe englezisme le evidențiem în domeniul industriei alimentare 
(Meat house, Steak house, Coffee house, Candy house, Fish market, street food, 
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coffee break, soft drinks, burger, hamburger, cheeseburger, chickenburger, 
cheesecake, donut, hot dog, wine, beer, tea, milk, shake, ice cream), urmat 
de tehnologia informației (Xerox service, IT service, GSM service, free WiFi, 
tabletă, laptop, notebook, computers, gadgets, accessories, smartphones, 
mp3/mp4 players, headphones, site, website, applications, software), modă și 
frumusețe (Beauty shop, Cosmetic shop, New collection, shopping, fashion, 
outlet, brand, styling), economie (Business centru, exchange, leasing, Internet-
banking, cash-in, cash-out, card), sport (billiard club, tennis club, kangoo 
jumps, bowling, fitness centru), turism (Holiday service, Travel centre, Tourism 
agency, Early booking), industrie automobilistică (Auto market, Auto service, 
Truck service, car wash, iMotor) și altele (McDonald’s, Andy’s pizza, Brother’s 
pub, Coffee time, Take away, showroom, mall, fresh, master-class).

O bună parte din englezismele analizate sunt cuvinte compuse care 
au în componență același element cheie. Cele mai frecvente sunt denumirile 
de întreprinderi, centre și companii naționale sau internaționale: service – 
Xerox service, Holiday service, Homeservice, Self-service, Tehno service, 
Auto service, IT service; shop – Digital shop, Beauty shop, Flower shop, 
Wine shop, Music shop, Fashion shop, Coffee shop, bookshop, Top Shop; 
market – Hypermarket, Supermarket, Minimarket, Andy’s food market, 
Auto market, Fish market, Kids market, Family market, Discount-market; 
center – Outdoor center, Travel center, Exposition center, Computer center, 
Call center, Service center, Shopping center; business – Business center, 
business lunch, Smart business center; land – Toyland, Wonderland, Leader 
Land, Orheiland, Wellness Land.

De asemenea atrag atenția construcțiile care au în componență semnul 
&, care la noi ar echivala cu conjuncția și, atât legând două cuvinte de 
origine engleză (Oil & filters, Beauty face & body care, Work & travel, 
Shoes & accesories, Transport & Tourism Agency, Tea & coffee, Sweets & 
candy, Outlet & second-hand, Events & catering, Smartphones & laptops), 
cât și românești (Piese auto & accesorii, Comandă & livrare, Combustibili 
& lubrifianți, Vin & bere, Covrigărie & patiserie, Fructe & legume, Oferte 
& reduceri, Carne & mezeluri).

La fel de captivante sunt denumirile sugestive ale unor companii 
comerciale: Take away (local de fast-food), Take me with you! (Magic pizza), 
It’s time for Pretzel! (produse de patiserie), Coffee to go/Coffee time (gherete 
de cafea), Coffee Party (magazin de cafea), Happy Day (salon de mariaj), Sweet 
Home (salon de draperii), Royal Tour/Tour Hunter (Agenții de turism), Time 
to eat (gheretă de fast food), Time to drink beer (local unde se servește bere), 
Kitchen Solutions (echipament pentru bucătărie), World Time (magazin de 
ceasuri elvețiene).

Pentru înlesnirea decodării semnificației, a ortografiei și pronunțării 
corecte a unor englezisme de pe panouri propunem definițiile lor.
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Andy’s food market, subst. n. [Pr.: Ăndis-fud-márchet.] Rețea 
nouă de restaurante, superioară rețelelor Andy’s Pizza și La Plăcinte, ce 
presupune, pe lângă deservirea propriu-zisă a clienților în restaurant, și 
vânzarea produselor alimentare de înaltă calitate, exclusiviste sau bio, 
achiziționate de la fermieri.

Antifríz, subst. n. [< engl. antifreeze.] Lichid care împiedică răcirea sau 
supraîncălzirea radiatorului în mașini.

Áuto réntals, subst. n. Agenție de închiriere a automobilelor pentru 
perioade scurte de timp.

Beauty salon, subst. n. [Pr.: biúti.] Spațiu special amenajat care oferă 
servicii extinse relativ la sănătatea pielii, estetică facială, îngrijirea picioarelor, 
manichiura unghiilor, tratarea părului, aromaterapie, ogixenoterapie, băi cu 
nămol și altele; salon de frumusețe.

Beauty shop, subst. n. [Pr.: biúti șop.] Magazin care oferă spre 
comercializare o gamă largă de produse de machiaj, manichiură, pedichiură, 
cosmetice profesionale calitative, precum și instrumente de coafat, mobilier și 
alte accesorii auxiliare.

Beefburger, beefburgeri, subst. m. [Pr.: bífburgăr.] Burger cu carne 
de vită.

Búrger, burgeri, subst. m. [Pr.: búrgăr.] Tip de hamburger cu ingrediente 
suplimentare sau substitutive.

Business center, subst. n. [Pr.: bíznis séntăr.] Locație într-un centru 
comercial sau alt imobil care oferă firmelor în chirie spații pentru birouri, săli 
de conferințe, întâlniri, evenimente și alte servicii; centru de afaceri.

Business lunch, subst. n. [Pr.: bíznis lanci.] Masă de prânz luată, de 
obicei, la un restaurant, cu alți oameni de afaceri sau clienți în care se discută 
despre tranzacții, iar achitarea fiind percepută ca o cheltuială pentru afaceri.

Camcórder, camcórdere, subst. n. [Pr.: cămcórdăr.] Cameră video de 
mici dimensiuni cu un videorecorder integrat care poate fi ținută cu ușurință 
într-o singură mână.

Car wash, subst. n. [Pr.: uáș.] Încăpere special echipată pentru a curăța 
exteriorul și interiorul autovehiculelor; spălătorie auto.

Cash-in, subst. n. [Pr.: chéșin.] Serviciu de depunere a numerarului în 
contul de card direct la bancomate.

Cash-out, subst. n. [Pr.: chéșaut.] Serviciu de retragere a numerarului 
din contul de card direct la bancomate.

Cheeseburger, cheeseburgeri, subst. m. [Pr.: cízburgăr.] Burger care are 
un strat de brânză topită deasupra.

Chickenburger, chickenburgeri, subst. m. [Pr.: cíchinburgăr.] Burger cu 
carne pui.

Computer store, subst. n. [Pr.: compiúter stor.] Magazin specializat, 
echipat cu o gamă variată de produse și servicii IT.

Early booking, subst. n. [Pr.: ắrli búching.] Ofertă care apare uneori și 
cu un an înaintea debutului unui sezon de vară sau de iarnă, prin intermediul 
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căreia turiștii beneficiază de o reducere de cel mult 30% dacă plătesc integral 
pachetul turistic; oferte pentru rezervări timpurii.

Fashion kids, subst. n. [Pr.: fașn.] Magazin de îmbrăcăminte, încălțăminte 
și accesorii de brand pentru copii.

Fashion stock, subst. n. [Pr.: fașn.] Depozit și magazin de haine, loturi 
și stocuri outlet.

Fish market, subst. n. [Pr.: fiș márchet.] Locație unde se vinde pește sau 
produse din pește.

Fitopeeling, fitopeelinguri, subst. n. [Pr.: fitopíling; < engl. phytopeeling.] 
Terapie de regenerare tisulară aplicată în tratamente contra îmbătrânirii, dar 
și în cazul tenurilor grase, acneeice, cu cicatrici de orice proveniență, riduri, 
vergeturi și pigmentări ale pielii.

Flyer, flyere, subst. n. [Pr.: fláier.] Material publicitar prin care 
sunt promovate anumite produse, servicii etc., distribuit în spațiul public; 
fluturaș, pliant.

GSM service, subst. n. [Pr.: gi-es-em sérvis.] Colecție standard de 
aplicații și servicii disponibile pentru abonații de telefonie mobilă din 
întreaga lume.

Ice cream, subst. n. [Pr.: áiscrim.] Desert rece, făcut din lapte sau 
smântână, combinat cu îndulcitori și diverse arome; înghețată.

iMotor, subst. n. [Pr.: aimótăr.] Platformă de consultanță și vânzări auto.
Infinity display, infinity display-uri, subst. n. [Pr.: infíniti displéi.] Ecran 

fără ramă, complet frontal, de la o margine la alta, la smartphone-urile de ultimă 
generație.

MacBook, subst. n. [Pr.: Macbúc.] Serie de notebookuri produse de 
compania Apple.

Meat house, subst. n. [Pr.: mit háus.] 1) Companie producătoare și 
furnizoare de produse din carne. 2) Magazin în care se vând produsele de la 
această companie.

Microblading, subst. n. [Pr.: microbléiding.] Metodă manuală 
de micropigmentare a strâncenelor care corectează și pune în evidență 
forma acestora.

Milkshake, milkshake-uri, subst. n. [Pr.: milcșéic.] Băutură rece 
făcută din lapte, înghețată cu aromă de fructe sau ciocolată, amestecată 
până devine omogenă.

New collection, subst. n. [Pr.: niu călécșăn.] Colecție nouă a unui 
designer de modă constând din hainele noi proiectate pentru sezonul următor.

Outlet, outleturi, subst. n. [Pr.: áutlet.] Magazin a unor branduri sau 
case renumite care vând soldurile rămase înainte de lansarea noilor colecții la 
prețuri mult mai reduse.

Plasma lifting, subst. n. Tehnică inovatoare în medicina estetică și 
tratamentele de întinerire, utilizând plasma ionizată în tratarea unei serii de 
imperfecțiuni în mod minim-invaziv.
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RunPay, subst. n. [Pr.: ranpéi.] Sistem de plăți online, accesibil și comod 
de utilizat, prin intermediul căruia se poate achita o gamă largă de servicii.

Shellac, subst. n. [Pr.: șelác.] 1) Substanță naturală utilizată la fabricarea 
lacului pentru a proteja și a întări suprafețele. 2) Amestec special obținut din 
ojă și gel. 3) Procedură de îngrijire a unghiilor prin aplicarea shellacului. 
Manichiură shellac.

Soft drink, subst. n. Băutură rece, de obicei dulce, care nu conține alcool.
Steak house, subst. n. [Pr.: stic háus.] Restaurant, care propune steakuri 

de vițel, vită, porc, miel, somon, cu diferite grade de prăjire.
Street food, subst. n. [Pr.: strit fud.] Mâncare disponibilă în spații publice, 

distribuită de furnizori ce-și au punctele de aprovizionare pe stradă.
Styling, subst. n. [Pr.: stáiling.] 1): Hair styling artă a aranjării părului. 

2) Asortare și stilizare a unei ținute.
Trade-in, subst. n. [Pr.: tréid-in.] Metodă de a cumpăra un lucru nou, 

oferind un model sau element uzat, ca parte a plății pentru acesta.
Travel center, subst. n. [Pr.: trávăl séntăr.] Agenție de voiaj.
Wine house, subst. n. [Pr.: uáin háus.] Magazin unde se vând 

băuturi alcoolice.
În final, vom elucida și unele aspecte de adaptare și corectitudine 

a englezismelor. Conform observațiilor noastre, pe panourile publicitare 
majoritatea lor se ortografiază conform principiului etimologic: business, 
beauty, fashion, fitness, shop, service, center, smartphone, headphone, display, 
mobile applications, market, snack, milkshake, chickenburger, billiard. 
O serie de cuvinte sunt scrise în conformitate cu regulile ortografice ale limbii 
române: blugi, trening, ledi, stoc, lăptop, clovn, tabletă, hamburgher, sandvici/
sandviș, gril, scaner, stic, ploter, baner, cip. Un număr mai mic de englezisme, 
în curs de adaptare (așa-zisele hibride), scriindu-se românește, își mențin unele 
particularități grafice englezești: fitopeeling, shoping, busines lunch, antifrize.

La nivel de corectitudine, întâlnim cuvinte ortografiate greșit: Bussines 
center corect Business center, djins – jeans, microbleiding/microblaiding – 
microblading; și hipercorecte: shellak – shellac, karving – carving. Unele 
englezisme deja adaptate, în procesul morfologic de flexionare a formei, 
primesc cratima, deși normele lexicografice recomandă scrierea la un loc: 
computer-ului, job-uri, laptop-urile, cocktail-uri, notebook-uri, gadget-
uri. Altele sunt, pur și simplu, inventate: autodoctor, covridog, covriking, 
pizzamaker, McPuișor, cookie dog.

Referindu-ne la ortografia englezismelor compuse, am identificat și 
ambiguități. Mulți termeni sunt ortografiați în mod diferit: Autoservice – Auto 
service – Service auto; Service-Centre – Service Center – Service centru; 
chickenburger – chicken burger; hotdog – hot-dog – hot dog; milkshake – milk 
shake; master-class – master class; Minimarket – Mini-market – Mini market; 
Automarket – Auto market; cash-in – cash in; cash-out – cash out; online – 
on-line; showroom – show room, make-up – make up, non-stop – non stop. 
Noi propunem să fie utilizate formele înregistrate și recomandate de normele 
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lexicografice (DOOM2, 2005): Autoservice, Service centre, chickenburger, 
hotdog, milkshake, masterclass, Minimarket, Automarket, showroom, online, 
make-up, non-stop, cash-in, cash-out. Astfel se exclud ambiguitățile în ceea 
ce privește întrebuințarea cratimei și nu se complică ortografierea mai ales la 
articulare: auto service-urile – autoservice-urile, on-line-ul – online-ul.

Frecvența sporită a englezismelor pe panourile publicitare stradale din 
Chișinău, în variantele corecte, ne oferă ocazia să propunem ca ele să fie fixate 
și în dicționare, în special în e-DEGE – Dicționarul explicativ de uz general 
al limbii române (versiune electronică actualizată), în curs de elaborare la 
Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu” al MECC.

În concluzie, fenomenul englezismelor este o realitate și în domeniul 
publicității exterioare, care nu poate fi evitat, dar necesită respectarea normelor 
prescrise în ceea ce privește utilitatea, utilizarea, ortografia și valoarea semantică 
a unităților străine.
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Abstract: The appearance of the first language prohibitions is linked to 
the early manifestations of various religious thoughts. The traditional taboos of 
mankind are the taboos of the sacred and of the impure. There are verbal taboos, as 
well as social taboos that might be displayed in a person’s behavior. Flouting taboos 
entails direct or indirect, social or cultural sanctions. What are these sanctions? 
What is considered to be a taboo and what becomes a norm? What are the specific 
language prohibitions in both societies? The paper also offers some possibilities 
for successfully avoiding of taboo words, wherefore it can also be a contribution 
for a better understanding of taboos in our own, as well as in other cultures and 
languages. We will attempt to answer all these questions in this research work.

Keywords: taboo, culture, euphemism, social taboo, verbal taboo, religion.

Tabuurile au existat în toate timpurile și se manifestă în toate 
culturile și națiunile. Numai conținutul tabuului pare să se schimbe în timp, 
deoarece tabuul a influențat gândirea, a provocat noi acțiuni, a schițat alte 
perspective etc. Evitarea cuvintelor-tabu, faptelor-tabu dar și a expresiilor-
tabu într-o cultură sau alta poate ocoli unele conflicte, neînțelegeri sau insulte 
inconștiente. Aceste motive ne condiționează să analizăm conceptul „tabu” și 
interpretarea lui în diferite culturi pentru o înțelegere mai bună a fenomenului 
în alte limbi străine. În ciuda diferențelor culturale, în societăți tradiționaliste, 
cum sunt cea românească și cele mai liberale, ca cea germană, olandeză sau 
franceză, tabuul se înscrie în ultimii ani într-un curent de deschidere spre 
unele domenii cândva tabuistice.

Tabuul nu înseamnă doar interdicții la anumite acțiuni sau la rostirea 
anumitor cuvinte, nu înseamnă doar metateză, aloteză, tmeză, anagramă, 
acronimie ș. a., dar mai înseamnă și „o întreagă gamă de ritualuri formale și 
de gândire, ce au contribuit în mare măsură la crearea limbii umane, a muzicii, 
artei și, de asemenea, a scrierii ca expresie rituală a reprezentărilor simbolice ale 
păgânismului” (Маковский, 2008: 5). În general, funcționarea limbajului are 
la bază existența anumitor antinomii, adică este asigurată de dialectica dintre 
„plus” și „minus”, dintre „corect” și „incorect”, dintre „admis” și „respins”, 
dintre „obligatoriu” și „facultativ” etc. Orice cuvânt din limbă, după cum 
menționează în continuare lingvistul rus, se prezintă ca o combinație dialectică 
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dintre „da” și „nu”: „«da» poate să apară doar datorită existenței lui «nu», 
iar «nu» este o condiție necesară a existenței lui «da»” (ibidem). Ceea 
ce este important a remarca, în acest sens, este faptul că limba oferă 
suficiente posibilități de combinare a interdicțiilor cu anularea deopotrivă 
a acestor interdicții.

Este cunoscut faptul că tabuizarea își are începutul încă din timpurile 
străvechi. Procesul de tabuizare însă nu trebuie legat nemijlocit (cum opinează 
mulți cercetători) de prejudecățile religioase ale oamenilor. Reprezentând cel 
mai vechi cod nescris al umanității, se admite, în general, faptul că tabuul „este 
mai vechi decât zeii, coborând în timp într-o epocă mult anterioară oricărei 
religii” (Freud, 2010: 21). Tabuul lingvistic este „o interdicție de vocabular 
care duce la înlocuirea unui cuvânt cu altul sau cu o perifrază metaforică ori 
cu o variantă formală, datorită unor motive mistico-religioase sau de pudoare” 
(Constantinescu Dobridor, 1998: 318).

Aspectul social, interpretat ca origine, reprezintă fundamentul clasificării 
tabuului pentru Stephen Ullmann. Lingvistul propune următoarea clasificare:

a) tabuul provocat de frică (de exemplu, numele direct al lui Dumnezeu 
este interzis la multe popoare);

b) tabuul condiționat de tact: se substituie termenii care sunt în raport 
direct cu astfel de fenomene, precum boala, moartea, devieri mintale și 
fizice, crime;

c) tabuul generat de decență: există trei sfere, după părerea autorului, 
care necesită substituirea eufemistică, acestea fiind sexul, părțile și funcțiile 
corpului (Ullmann, 1962: 89-91).

Cunoaștem că tabuul apare din frica superstițioasă față de spirite. Atât 
secolele creștinismului, cât și secolul ateismului nu au putut afecta acele 
trăsături fixate în limbă și cultură, care fac referință la credințele păgâne vechi. 
O altă circumstanță care a contribuit la apariția în antichitate a eufemismelor 
era frica de necunoscut. Pentru omul primitiv erau în natură multe lucruri 
incomprehensibile: fulgerul, întunericul, mișcarea soarelui, umbrele mișcătoare, 
luna de pe cer etc.

Tabuul provocat de frică rezultă dintr-o viziune mistică și magică asupra 
lumii, dar joacă doar un rol minor în societățile occidentale de astăzi. Vom 
invoca câteva eufemisme pentru cuvântul „drac” în mai multe limbi europene, 
care iau naștere ca o consecință a interdicției de rostire a unui nume-tabu. De 
exemplu în limba română: Aghiuţă, Necuratul, ăl din baltă, ăl de pe comoară, 
ucigă-l toaca, ducă-se-pe-pustii, Cel-Rău, diavol, demon, satană, necuratul, 
Aghiuţă, Anticristul, ucigă-l crucea, păcatul, ucigă-l tămâia, cel cu coadă, cel 
cu coarne etc.; în limba germană: Beelzebub, der Leibhaftige, die alte Schlange, 
Gottseibeiuns, Antichrist, Diebhenker, Holderle, zum Kuckuck, Henker etc.; în 
limba engleză: Satan, Lucifer, Beelzebub, Mephistopheles, Prince of Darkness, 
deuce, adversary, ghost etc.; în limba rusă: Сатана, Люцифер, Вельзевул, 
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Мефистофель, Воланд, чёрт etc.; în limba franceză: Ahriman, asmodée, 
azazel, balazs, belzébuth, iblis ou Shaytan, legion, Lucifer, le Cornu, le démon, 
le Malin, Mastéma, Méphistophélès, Satan, Semiasas, Sheitan, Woland etc. Prin 
acest procedeu de substituire, cuvântul drac suferă un proces de desacralizare, 
devenind astfel accesibil tuturor claselor de vorbitori în culturile europene.

În expresiile frazeologice se păstrează „frica” de a pronunța cuvântul 
drac, ceea ce denotă următoarele exemple: în limba germană cuvântul Teufel 
(drac) este substituit prin frazeologismele: hol ihn der Kuckuck pentru „Hol 
ihn der Teufel”; etwas wie die Pest fürchten pentru „sich vor etwas wie vor Tod 
und Teufel fürchten”; ein Schlaumeier/ Pfiffikus sein, ein (kleiner) Schelm/ein 
Spaßvogel sein pentru „ein Teufelskerl sein”; sich zum Kuckuck scheren pentru 
„sich zum Teufel scheren”; jemanden zum Henker/in die Hölle wünschen 
pentru „jemanden zum Teufel wünschen”; acelaș fenomen se observă și în 
limba română: a-1 lua naiba pentru „a-1 lua dracu!/mama dracului”; a da de 
naiba pentru „a da de dracul” etc.

Lingvistul Stephen Ullmann s-a pronunțat și pe marginea numelor a 24 
de tipuri de insecte și animale, care sunt, de asemenea, tabuizate în diferite 
limbi: viespea, furnica (dintre insecte), leul, ursul, tigrul (dintre animale) 
(ibidem: 89-91). Fiecare cuvânt-tabu oferă informații lingvistice suplimentare, 
care reflectă specificul viziunii naționale asupra lumii. Numeroasele superstiții 
ale popoarelor antice se reflectă mai cu seamă în proverbe, zicări, aforisme, 
ghicitori etc. Numele-tabu al unor specii de animale au apărut chiar la originea 
istoriei umane și sunt deseori tabu în comunitățile care se simt amenințate 
de acestea. Indoeuropeniștii citează frecvent câteva exemple de eufemisme 
„animaliere”, devenite clasice, aparținând preponderent popoarelor nordice. 
Cuvântul latin ursus a dispărut din limbile germanice și slave, unde termenul 
a fost înlocuit prin perifraze cu caracter eufemistic, de tipul „(animal) brun” 
(engleză: bear; germană: Bär; suedeză: bära; norvegiană: bjørn) sau „mâncător 
de miere” pentru limbile slave (rusă: медведь; belarusă: мядзведзь; slovacă: 
medveď, cehă: medvěd). În limbile baltice, de exemplu, în limba lituaniană, se 
folosesc cuvinte care derivă din rădăcina indoeuropeană tlakis ceea ce înseamnă 
„păros” pentru „urs”. În suedeză cuvântul germanic ulv „lup” este tabu și a fost 
descris prima dată ca „outlaw” și „picior gri”.

În cele ce urmează, vom prezenta un proverb în mai multe limbi europene 
pentru a scoate în evidență transferul intercultural și specific limbii. În germană 
proverbul Wenn man den Wolf nennt, da kommt er gerennt (se spune atunci 
când, pomenind numele cuiva, acesta tocmai sosește) este un ecou al tabuului 
arhaic referitor la menționarea directă a animalului Wolf „lup” sau se utilizează 
eufemismele Meister, Graubein, Isegrim pentru cuvântul „lup”. În limba rusă 
această expresie este semantic mai aproape de varianta Про серого речь, 
а серый – навстречь; în limba română se utilizează proverbul vorbeşti de lup 
şi lupul la uşă din limba latină Lupus in fabulis. În Austria se face trimitere la 
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„scroafă” și nu la „urs” sau „lup”: Wenn man von der Stelze spricht, kommt 
die ganze Sau daher. Unii lingviști consideră că strămoșii noștri s-au temut 
să pronunțe cuvântul indo-european inițial pentru un animal cu nume-tabu, fie 
din motive religioase, fie din cauza superstițiilor. Din exemplele de mai sus se 
poate concluziona că animalele-tabu devin ființe supranaturale într-o anumită 
societate, înzestrate cu capacități supraumane, aparținând unei lumi la care 
oamenii nu au acces.

Tot la această clasă de nume-tabu este important să menționăm că în 
opinia lui Grönländer „un om este format din trei părți: corp, suflet și nume” 
(Balle, 1990: 55). Nu se pronunță un nume care este considerat tabu într-o 
societate, de exemplu în grupul etnic din Africa de Sud Zulu soția nu poate 
pronunța numele socrului său (ibidem: 56]. În alte societăți occidentale numele 
unei rude decedate, cât și toate cuvintele care conțin cumva numele decedatului 
sunt considerate cuvinte tabu și nu ar trebui folosite până când unul dintre 
descendenți nu ia numele (ibidem: 90). Evoluția tabuurilor poate fi urmărită nu 
doar sub aspect religios, dar și sub aspect ideologic. De exemplu unele nume erau 
actuale și moderne precum Adolf (în Germania de la Adolf Hitler), Saddam (în 
Irak de la Saddam Hussein) sau Nicolae (în România de la Nicolae Ceaușescu), 
Lenina (în Rusia de la Lenin), Stalina (în Rusia de la Stalin), dar imediat după 
ce regimul politic a căzut, s-a încercat o schimbare de nume (de exemplu: Adolf 
în Adi; Lenina în Lena etc.). Persoana care poartă acest nume, poate suferi în 
societate în care, numele, ideologic, nu este acceptat. Aceste nume devin, în 
mod clar, nume-tabu pentru o perioadă de timp în acea comunitate.

Dintre stările de adâncă neliniște și de tulburare, frica este emoția cea 
mai puternică ce provoacă interdicția (tabuul) pentru anumite acțiuni sau pentru 
rostirea anumitor cuvinte. Anume frica a dat naștere, în Antichitate, la primele 
eufemisme ce au început să substituie tabuurile. Nu în zadar cercetătorii susțin 
că, „dacă prin tabu, în conformitate cu sensul general al cuvântului, înțelegem 
orice prohibiție, impusă de experiență și tradiție sau formulată în legi, de  
a atinge un obiect, de a lua sau de a te servi de anumite cuvinte interzise, atunci 
putem spune că nu există popor, nu există etapă a culturii care să nu cunoască 
efectele prejudecabile care rezultă din valoarea tabuului” (Freud, 2010: 25).

Tabuul condiționat de tact este motivat de considerație și căruia pot fi 
atribuite drept domenii de referință moartea, boală etc. Un exemplu relevant 
este substituirea fenomenului „moarte” în limbile europene: ro: a se duce pe 
lumea cealaltă, a bate ceasul, a se stinge, a se sfârși, a pleca dincolo, a ne 
părăsi, se prăpădi, a se mântui, a se duce la Dumnezeu, a fost petrecut/ă pe 
ultimul drum, a dormi în biserică, a pleca la ceruri, a trece vămile etc; germ: 
die Augen schließen, abberufen werden, seine Tage beschließen, zu seinen 
Vätern versammelt werden, verrecken, in die Ewigkeit abgerufen werden, in 
den Frieden eingehen, auf dem Rücken in die Kirche gegangen sein, den letzten 
Schlaf machen, entschlafen, dahingehen, abschneiden, in die ewige Jagdgründe 
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eingehen, den Löffel abgeben, über den Jordan gehen, die Radieschen von 
unten betrachten, ins Gras beißen, abkratzen etc; fr: la voyageuse de nuit, 
la disparition, le rappel à Dieu, la perte cruelle, le repos éternel etc. Zona 
tabuizată a morții include încă înmormântarea, sicriul, mormântul și alte 
obiecte care amintesc de moarte. Numărul eufemismelor care substituie tabuul 
„morții” este în creștere și se întâlnește, de cele mai dese ori, în necrologuri, 
precum sunt: letzter Weg, der Erde wiedergeben pentru „Beerdigen”, Kirchhof, 
Haus des Lebens pentru „Friedhof”; fr: le boulevard des allongés, la demeure 
d’éternité pentru „le cimetière” etc.

Pentru comparație, anunţurile la rubrica „Decese” din ziarele germane 
diferă de cele din Republica Moldova sau România: la nemţi anunţurile de 
deces sunt scrise deseori de însăși persoana respectivă în timpul vieţii, fără 
să se indice data morţii - Selbstanzeige. Anunțul conține mulțumiri rudelor 
și prietenilor, medicilor și asistenților medicali, precum și scuze sau chiar în 
cazuri rare plângeri. De exemplu:

La noi însă, se practică o altă „experiență”: presupunem că din cauza 
superstiţiilor, nimeni nu-şi „anunță” decesul. Nu în zadar se spune din cele 
mai vechi timpuri: „Dacă îţi faci sicriu, vine moartea după tine”. Ideea că 
există viaţă după moarte a dat naştere la un număr şi mai mare de eufemisme 
metaforice. De exemplu: „Astfel că-mi venea greu să înțeleg dacă e bine sau  
e rău când se moare. Pentru că „lumea cealaltă” pentru noi, copiii, era/însemna 
doar paradis” (Butnaru, 2008: 55); „Chiar şi atunci când îmi voi da duhul, mi-l 
voi da cu o întrebare: „Doamne, nu s-ar putea cumva, altfel?” (Busuioc, 2011: 
244); „La miezul nopţii şi-a dat liniştit ultima suflare după ce părintele Albu l-a 
împărtăşit” (Lumea, 2011: 110).

În anunţurile de deces, poate fi identificată o clasă de eufemisme care 
trimit indirect la vârsta răposatului sau la motivul decesului: „Te-ai stins puţin 
câte puţin, sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme dintre noi; 
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„Duminică, 1 iulie, o fată de 17 ani a sfârșit tragic într-un accident de maşină 
care nu va fi considerat accident rutier” (www. adevarul. ro, vizitat 14.11.2018). 
Tot de interdicțiile religioase și culturale ține cazul „suicidului”. Nu se face 
slujbă în biserică și se înmormântează în capătul cimitirului în Republica 
Moldova cel care și-a pus capăt zilelor, pe când în Germania suicidul este tratat 
de psihologi drept o consecință a depresiei, o criză psihică, iar cel care „și-a 
făcut sfârșitul” este înmormântat de rând cu celelalte cadavre în cimitir (https://
lehrerfortbildung-bw. de, vizitat 21.11.2018).

Tabuizată rămâne boala cancerului în limbile europene, despre care se 
vorbește în șoaptă, se omite termenul, se tăinuiește diagnoza: ro. o boală 
incurabilă, ducă-se-pe-pustii, boala păcatelor, neoplasm malign pentru 
„cancer”; boala neagră pentru „epilepsie”; germ. Tumor, Neoplasm, Karzinom, 
krankes Gewebe, Zellneubildung pentru „Krebs”; unheilige Krankheit pentru 
„Epilepsie”; после долгой и тяжелой болезни, саркома, новообразование 
pentru „рак”; fr. une longue maladie, ne tumeur, une affection de longue 
durée sau abrevierea ALD pentru „un cancer” etc.

Tabuul poate fi generat de rușine, jenă, pudoare, din acest motiv utilizăm 
voalat următoarele eufemisme: germ. stark pentru „dick”, Zweitfrisur pentru 
„Perücke”, dritte Zähne pentru „Totalprothese”; ro. corpulent pentru „gras” 
sau de vârsta a treia pentru „bătrân”; ru. оператор машинного доения 
pentru „доярка”; человек преклонного возраста pentru „старик”etc. 
Intervenția conștientă a vorbitorului în substituirea tabuului se observă în 
textele publicitare: se creează impresia că există persoane care se ocupă, în 
mod special, de strategiile de publicitate privind inventarea termenilor în 
vederea menținerii stării de spirit pozitive a clienților și a acționarilor. De 
regulă, termenii care au o conotație negativă sunt înlocuiți prin eufemisme 
de afaceri. Acest fapt este vizibil în anunțurile publicitare ce urmăresc, de 
fapt, o strategie specifică anunțurilor – cea de a oferi ceva și de a convinge 
receptorul că acceptarea ofertei îi avantajează. Utilizarea eufemismelor în 
anunțurile publicitare în scopul realizării produselor trădează politețea și 
respectul ofertantului: ro. maturizarea precoce a tenului pentru „îmbătrânirea 
tenului”, produs destinat igienei intime pentru femei pentru „tampoane 
pentru femei”, cremă Anti-Age pentru „cremă contra îmbătrânirii”, dantură 
mobilă sau dantură falsă pentru „proteza dentară”, bio fresh spray bucal 
pentru „spray împotriva mirosului neplăcut al gurii”, spray antiperspirant 
pentru „spray contra transpirației excesive” etc; germ: für reife Haut pentru 
„für alte Haut”; Kleider für mollige Frauen pentru „Kleider dicke Frauen”; 
günstig/preiswert pentru „billig”; neuwertig pentru „in gutem Zustand” 
etc.; ru. демократичная цена pentru „не дорого”; отличное средство 
омоложения pentru „крем для дам пожилого возраста”; помощь при 
диарее pentru „средство от поноса”; в помощь для занятий любовью 
pentru „лучшие товары для секса” etc.
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În reclamele publicitare se optează pentru formulări cât mai originale 
și irepetabile, dar care, în același timp, să permită receptorului să anticipeze 
intenția emițătorului și să identifice sortimentul propus.

Eufemismele substituie cuvintele tabu care definesc anumite părți ale 
corpului, funcții ale corpului, precum și sexualitatea poate fi atribuită acestei 
grupe. Homosexualitatea este tratată drept un termen tabu în Republica Moldova, 
în Germania, Austria și Elveția este utilizată această temă chiar și în manualele 
școlare (a se vedea (Hägi-Mead, 2017: 222)). Faptul că homosexualitatea  
a fost mult timp urmărită de tabu în multe țări este un fenomen cunoscut. Șeful 
(SS) Schutzstaffel (Eșalonul de protecție) Heinrich Himmler, a ordonat în 1940 
deportarea tuturor homosexualilor în lagărele de concentrare. Numai o castrare 
„voluntară” putea împiedica această măsură, motiv pentru care mulți bărbați 
au hotărât în mod inevitabil să-și îndepărteze testiculele. Actualmente situația 
juridică s-a schimbat și, pe de o parte există o protecție împotriva discriminării 
datorată legii antidiscriminare a UE28, care a intrat în vigoare în 2006, pe de 
altă parte cunoaștem situația în Republica Moldova. Homosexualitatea rămâne 
însa un subiect tabu până în prezent și stârnește adesea controverse în multe 
culturi europene, preponderent în țările postsovietice. Lista eufemismelor 
este impunătoare în limba română pentru cuvântul „homosexual”: balconar, 
șmecher, cavaler de Kurlandia, crețar, distribuitor, fetiță penală, puicuță, 
ospitalier, bulangiu, recepționer, crețoman, fochist, golaș, hamlet, harpist, 
poponaut, rățușcă, sugaci, papanache, altfel, băieţel, poponar, poponeţ, a fi pe 
altă undă/altă orientare, dosnic, fundaş, homopopo, bi etc.: „Lumea modernă 
numeşte homosexualitatea orientare sexuală netradiţională, însă Biblia 
numeşte aceasta urâciune, practică care se învață şi afectează națiuni întregi” 
(www.wordpress.com, vizitat 04.04.2011); totodată mai restrânsă în limba 
germană sau alte limbi europene fiind un fenomen netabuizat: Schwul, warmer 
Bruder, vom anderen Ufer etc.; fr: homo, gay, giton, être de la jaquette, être de 
la jaquette flottante, (vieilli) être de la pédale, (vieilli) être une tante (https://
dictionnaire.reverso.net, vizitat 16.11.2018).

Lexicul obscen din toate limbile conţine unități lexicale care fac referinţă 
la sexualitate și la comportamentele sexuale – domeniu direct legat de interdicţii 
şi tabuuri. Relaţiile intime în căsătorie nu sunt tabuizate de religie, pe când cele 
în afara căsătoriei sunt condamnate: să ne amintim de porunca a 7-a („Să nu 
preacurveşti”) sau de eufemismele care au o etimologie biblică („datoria soţului” 
sau „datoria soţiei”). Eufemismul „intim” este utilizat frecvent pentru a camufla 
cuvintele-tabu: în limba română prin expresii, de tipul relaţii intime pentru 
„relaţii sexuale”; a fi intim cu cineva pentru „a avea relații sexuale”; gel pentru 
zone intime pentru „gel pentru organele genitale”; viaţă intimă pentru „viaţă 
sexuală”; amic intim pentru „amant”; igiena intimă pentru „igiena genitală”; în 
limba germană prin cuvinte compuse: Intimzone, Intimenthaarung, Intimbereich, 
Intimgel etc. Nu este lipsit de interes să remarcăm că „tabuurile sexualității își 
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păstrează încă statutul prohibitiv în cel mai înalt grad. Mentalitatea mult mai 
permisivă cristalizată în societatea occidentală în ultimele decenii nu a reușit să 
ridice interdicția asupra sexualității, prezentă în ultimele două milenii, ci a creat 
doar o ușoară schimbare de optică, ceea ce a dus la proliferarea eufemismelor 
ironice și a disfemismelor din paradigmele corespunzătoare” (Seiciuc, 2011: 
260-261).

Discuțiile despre bolile organelor sexuale și digestive, alcoolismul, 
bolile venerice sau psihice etc. par a rămâne tabu în cultura europeană. Pentru 
substituirea bolilor venerice sunt utilizate o serie de abrevieri precum: STD 
(Sexually Transmissible Diseases); STI (sexually transmitted infections); ITS 
(Infecțiile cu transmitere sexuală); BTS (boli cu transmitere sexuală); Syph, 
das große S pentru „Syphilis”. Multe dintre denumirile bolilor venerice sunt 
utilizate colocvial și ironic: boala franceză pentru „sifilis”, weißer Fluß 
pentru „Gonorrhöe”; türkische Musik pentru „Syphilis” etc. Următoarele sigle 
substituie în limba franceză lexicul considerat tabu din domeniul sexualității: 
SM pentru „sadomasochisme”, bm pentru „bien monté” sau „bien membré”, 
apocopa ejac pentru „éjaculation”, litera Q pentru „homophone, mais non 
homographe avec cul” etc.

Precum menționa Gasser Mühlheim (Gasser Mühlheim, 1972: 22-23) 
denumirile spitalelor de psihiatrie erau tabuizate și camuflate atât prin abrevieri 
LKH pentru „Psychiatrisches Landeskrankhaus”, cât și prin toponime precum: 
Langenhottrn (Hamburg) sau Kölnstraße (Bonn). Acest fenomen poate fi 
observat și în limba română, de exemplu : „va fi dus la Bălți” (orașul în care 
există spitalul de psihiatrie) sau expresia rămasă în popor: ești bolnav, ești „de 
Curchi” sau „de spital” (la Curchi funcționa spitalul de psihiatrie) etc.

De-a lungul istoriei, tabuurile ce țin de corpul omenesc au suferit 
multiple schimbări, însă atât în sfera sexualității precum s-a observat din 
exemplele de mai sus, cât și în cea fiziologică nu s-a reușit înlăturarea tabuurilor 
sociale. Prezentăm unele exemple ce se referă la excreția fiziologică și  
a bolilor digestive: ro. deshidratarea organismului pentru „diaree”, intoxicație 
pentru „vomă”, excrement, fecalii, scaun pentru „defecație”; germ. Magen-
Darmprobleme, braune Niagarafälle pentru „Durchfall” (https://www.
mundmische.de/synonyme/Durchfall, vizitat 16.11.2018); engl. agent brown, 
anal hot chocolate, aztec two-step, brew some hot chocolat, brownie batter, 
chocolate splat, chocolate surprise, chocolate syrup explosion, cook some 
hot fudge, cook up a pot of anal gravy, cook up a pot of anal stew, drippy 
doo-doo, hershey squirts, liquid bummer, liquid doo, liquid Satan, liquid shit 
(http://www.koransky.com/other/euphemismsforrectalfunctions.txt, vizitat 
16.11.2018) pentru „diarrhea”; anal salute, pass gas, pass wind, rectal shout, 
trouser trumpet, drop a bomb pentru „farting”.

Bolile rușinoase tot fac parte din această categorie precum: die Krankheit 
der goldenen Ader, Leiden der heimlichen Örter, peinliche Krankheit pentru 
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„Hämorrhoiden”; коричневая роза, деликатная проблема pentru „геморрой” 
(https://elibrary.ru/item.asp?id=29202673, vizitat 16.11.2018); проблема со 
стулом pentru „запор”, tranzitul intestinal lent pentru „constipație”. Totodată, 
intimitatea funcțiilor biologice diferă de la o cultură la alta în câteva cazuri: de 
exemplu unele procese biologice acceptate în public în Germania (curățatul 
nasului sau eliberarea gazelor intestinale), sunt considerate inadmisibile în 
public la români.

În concluzie, constatăm că tabuurile se caracterizează mai mult sau mai 
puțin prin muabilitate, în funcție de domeniul în care se utilizează. Suntem 
de părerea că, în cazul tabuurilor, se exagerează nu numai caracterul lor 
superstiţios, dar, mai ales, faptul că aceste cuvinte se întâlnesc, preponderent, 
în limbajul popoarelor „mai puţin civilizate” (a se vedea, de exemplu (Марузо, 
1960: 305)). Într-adevăr, la originea tabuurilor s-au aflat interdicţiile legate de 
superstiţii (cuvântul drac a fost înlocuit în română prin Aghiuţă, Necuratul, 
ăl din baltă, ăl de pe comoară, ucigă-l toaca, ducă-se-pe-pustii etc., în 
engleză – prin scamp „om de nimic”, the Black Man „omul negru”, Prince of 
Darkness „prințul întunericului”, în germană – prin Kuckuck „cucu”, Henker 
„călău”, Alte Schlange „șarpe bătrân”, în rusă – лукавый „viclean”, нечистый 
„necurat”), dar, ulterior, apar și alte surse ale tabuurilor generate de decență, 
pudoare, tact, corectitudine politică. În societatea actuală, însă, caracterul de 
tabu ține mai curând de pudoare decât de superstiții. Tabuul este permanent 
revigorat de respingerea instinctivă pe care o provoacă un cuvânt sau o faptă, 
determinată atât de caracterul intim, cât și de tactul/politețea unei culturi. 
Studiul tabuului, aflat la granița dintre lingvistică și culturologie, este important 
pentru cunoașterea unor aspecte concrete ale vieții sociale europene, întregind 
astfel diverse situații-tabu și imaginea de ansamblu a evoluției societății.
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PROBLEMA  IDENTITĂȚII  ÎN  REMARCABILUL
ROMAN  POSTMODERNIST

„CONTRAVIAȚA”  DE  PHILIP  ROTH

serGiu  COGUT
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. „Contraviața” face parte din seria de romane scrise de Philip 
Roth care-l au în centru ca protagonist pe scriitorul evreu din America Nathan 
Zuckerman. Spre deosebire de alte opere ale prozatorului american, în acest roman 
se remarcă destul de pregnant preocuparea scriitorului pentru experimentul literar 
postmodernist ce constă în valorificarea discontinuității relației narator-personaj 
care provoacă și derutează cititorul, întrucât naratorul Nathan, scriitor de succes, 
artist libertin și fratele său Henry, un convențional familist, se oglindesc reciproc 
în propriile convingeri, pasiuni și cusururi, trăind fiecare contraviața celuilalt. 
O problemă intens dezbătută în capitolele romanului e cea a identității evreiești și 
a conflictului cauzat de persistența antisemitismului.

Cuvinte-cheie: discontinuitate, relația narator-personaj, contraviață, 
postmodernism, identitate, scriitor evreu.

Philip Roth este considerat unul dintre titanii literaturii americane 
contemporane. El a devenit un prozator consacrat datorită apariției romanelor 
sale ce îl au în centru pe Nathan Zuckerman, un scriitor evreu care și-a câștigat 
celebritatea datorită romanului său Carnovsky. Din această serie care a fost 
publicată în 1985 sub formă de trilogie purtând titlul Zuckerman înlănțuit 
(Zuckerman Bound) fac parte Scriitorul din umbră (The Ghost Writer), 
Zuckerman descătușat (Zuckerman Unbound) și Lecția de anatomie (The 
Anatomy Lesson) cărora li se adaugă epilogul Orgia de la Praga (The Prague 
Orgy) și romanul Contraviața din 1986, de asemenea centrat pe destinul lui 
Nathan Zuckerman, pentru care primește National Book Critics Circle Award 
for Fiction. E cazul să menționăm că protagonistul trilogiei constituie un alter 
ego al autorului și a apărut pentru prima dată în romanul său Viața mea de 
bărbat (My Life as a Man), în care figurează ca un personaj din scrierile lui 
Peter Tarnopol, faima de romancier a căruia e datorată apariției cărții sale Un 
tată evreu. Totodată, la mijlocul anilor ʼ90, Philip Roth îl reintroduce ca martor 
și narator pe Zuckerman într-o altă trilogie ce cuprinde romanele istorice 
Pastorala americană,M-am măritat cu un comunist și Pata umană, primul 
dintre acestea consolidându-i celebritatea, deoarece în 1997 devine laureat 
al importantului Premiu Pulitzer, iar în 1998, la Casa Albă, îi este decernată 



53

National Medal of Arts. Nu putem să nu remarcăm că gloria lui Philip Roth 
datorează mult publicării romanului său Complexul lui Portnoy, editarea căruia 
în 1969 s-a soldat cu un răsunător scandal, dar și faptul că în 2002 i se decernează 
Gold Medal in Fiction,cea mai înaltă distincție a Academiei Americane, de care 
s-au învrednicit anterior John Dos Passos, William Faulkner și Saul Bellow. Iar 
în 2005, opera sa Complotul împotriva Americii constituie prilejul conferirii 
premiului Societății Istoricilor Americani pentru „un roman istoric excepțional 
pe tema Americii anilor 2003-2004”, fiind declarată cea mai bună carte a anului 
de către multe reviste prestigioase din SUA.

Nu în zadar l-am menționat pe Saul Bellow, întrucât, așa cum precizează 
acad. Dan Grigorescu în lucrarea sa Romanul american al secolului XX, cărțile 
acestuia „urmează foarte clar etapele unei întregi direcții a romanului. De la 
umorul negru din Catch-22 al lui Joseph Heller, apărut în 1961, sau din A Bad 
Man (Un om rău, 1967) al lui Stanley Elkin, se parcursese un drum lung până 
la complexa problematică din romanele lui Bernard Malamud și Philip Roth. 
Etape ce cuprind teme, întrebări și răspunsuri contrastante, dar care se regăsesc, 
aproape toate, în romanele lui Bellow” (Grigorescu, 1999: 234), remarcând 
că cei doi, Malamud și Roth, „s-au îndreptat în direcții opuse. Primul a rămas 
un romancier al mediului tradițional evreiesc, Roth (născut în 1933, era cu 
aproape 20 de ani mai tânăr) a explorat absurditățile acestei lumi, beneficiind 
de atmosfera mai tolerantă a anilor ʼ60 și ʼ70” (Ibidem).

Romanul Contraviața a apărut anul trecut într-o ediție în limba română 
datorită eforturilor traducătoarei Alexandra Coliban ce au fost recompensate 
cu Premiul pentru traducere din literatura universală al Uniunii Scriitorilor 
din România pentru anul 2017. El este o operă de o complexitate uluitoare, 
fiind considerat de James Wood „poate cel mai bun roman al lui Philip Roth”. 
O particularitate definitorie a acestuia este că, odată lectura lui încheiată, nu 
putem spune cine dintre frații Nathan și Henry Zuckerman este totuși naratorul, 
întrucât cititorul este derutat de interșanjabilitatea celor doi, discontinuitatea 
relației dintre ei făcând din opera în cauză una dintre scrierile reprezentative 
ale postmodernismului american. În contextul celor relevate, menționăm că în 
a sa Istorie a literaturii americane, Peter Conn, referindu-se la creația lui Roth 
și anume la The Counterlife, remarcă: „Romanul este conceput pe tiparul unor 
strategii de tip postmodern, în care morții revin la viață, viii se dovedesc a fi 
morți, iar contractul dintre autor și cititor este, după cum spune Roth, «reziliat 
la sfârșitul fiecărui capitol»” (Conn, 1996: 325-326).

Chiar în primul capitol al romanului este foarte elocvent exemplificat 
colajul postmodernist. Henry, deja mort în urma unei operații de bypass, 
figurează în jurnalul fratelui său care și este naratorul Nahan Zuckerman. La 
înmormântarea lui Henry, ascultând ce vorbesc câteva dintre rudele familiei lor, 
Nathan își amintește fragmente din acest jurnal și astfel ele ajung să fie inserate 
în textul Zuckerman rămas în viață lunga dup-amiază – așteptând să vadă dacă 
va apărea Wendy în timp ce îi asculta pe bătrânii tribului povestind și rememora 
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fragmentele de jurnal care nu păruseră a fi, atunci când le scrisese, însemnările 
pentru povestea tragicei iubiri dintre Tristan și Isolda.

Maria l-a sunat pe H. la cabinet în ajunul Crăciunului. Inima acestuia a 
început să-i bată nebunește din momentul în care i s-a spus că îl suna cineva 
de peste ocean și s-a oprit de-abia mult timp după ce își spuseseră la revedere. 
Voia să-i ureze un Crăciun american fericit. I-a spus că îi fusese foarte greu în 
cele șase luni care trecuseră, dar că era mai bine acum, de Crăciun. Copiii erau 
încântați, venise toată familia lui Jurgen și aveau să fie șaisprezece oameni la 
masă în ziua următoare. Descoperise că până și zăpada ajuta. În New Jersey 
începuse deja să ningă? Îl deranja că îl sunase așa, la cabinet? Ce făceau copiii 
lui? Dar soția? Dar el? Îi era mai ușor acum, cu Crăciunul, sau pentru el nu mai 
era atât de greu?

‒ Și ce-ai răspuns la asta? am întrebat.
‒ H.: Mi-era teamă să spun orice. Mi-era teamă să nu mă audă cineva 

din cabinet. Am dat cu mucii-n fasole, cred. I-am spus că noi nu sărbătorim 
Crăciunul..

Oare acesta să fi fost motivul pentru care renunțase la ea, că Maria 
sărbătorea Crăciunul, pe când noi nu? Ți-ai fi imaginat că, printre ateii seculari, 
cu facultate, din generația lui Henry, fugitul cu shikse încetase de ani de zile 
să fie considerat o fărădelege și într-o relație amoroasă, dacă cineva se mai 
sinchisea, era perceput doar ca o problemă închipuită. Pe de altă parte, se poate 
ca problema lui Henry să fi fost că, după ce trecuse atâta vreme drept model de 
perfecțiune, se trezise ridicol de încurcat de această deghizare strălucită chiar în 
momentul în care destinul voia să-l dezvăluie brusc ca fiind mai blamabil și mai 
disperat decât și-ar fi imaginat cineva vreodată. Cât de absurd, cât de cumplit, 
dacă femeia care trezise în el dorința de a trăi altfel, care însemnase pentru el 
o ruptură cu trecutul, o revoluție împotriva vechiului stil de viață care îl adusese 
într-un impas emoțional…” (Roth, 2017: 54-55). Exemple de asemenea colaj 
sunt și cele din capitolul despre zborul cu avionul al lui Nathan, după ce fusese 
să-l viziteze pe Henry, cel care înviase din morți și de unul sigur, se stabilise cu 
traiul în Israel, renunțând la familie, la profesia de dentist de succes, hotărât să 
învețe ebraica și să se convertească la sionism în varianta acestuia propagată 
de fanaticul Mordecai Lippman. Avem în vedere acele câteva scrisori: una pe 
care Nathan i-o scrie fratelui său și celelalte două, prima din ele adresată de 
către prietenul său Shuki Elchanan lui Zuckerman, ei doi întâlnindu-se și având 
discuții lungi în Israel, și cea de răspuns din partea acestuia, dar și declarația 
pentru presă înmânată lui Nathan de către Jimmy, unul dintre admiratorii 
creațiilor sale literare, mai ales al celei intitulate Sentimente contradictorii și 
care,în timpul zborului lor, comite un act ce poate fi calificat drept terorist, 
întrucât intenționează să deturneze avionul, fiind echipat corespunzător, adică 
având la el o grenadă, un pistol. Declarația pe care Jimmy a scris-o din timp în 
vederea realizării scopului său este următoarea: „A scos o hârtie din buzunarul 
de la pantaloni, a despăturit-o și mi-a întins o pagină ruptă neglijent dintr-un 
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caiet, plină de cuvinte mâzgălite cu un pix care aproape rămăsese fără pastă. 
Jimmy mi-a făcut semn să țin foaia în poală în timp ce o citeam.

GATA CU AMINTIRILE!
Cer Guvernului israelian închiderea imediată și ulterior demolarea 

Yad Vashem, Muzeul și Memorialul Holocaustului din Ierusalim. Cer asta 
în numele viitorului evreiesc. VIITORUL EVREIESC E ACUM. Trebuie 
să dăm uitării pentru totdeauna persecuția. Niciodată nu mai trebuie să 
rostim cuvântul «nazist», ci să ni-l ștergem pe veci din memorie. Nu 
mai suntem un popor cu o rană chinuitoare și cu o cicatrice hidoasă. Am 
pribegit aproape patruzeci de ani prin pustia cumplitei noastre dureri. 
Acum a sosit timpul să încetăm a plăti tribut memoriei acelui monstru cu 
Memorialul nostru. De acum înainte, în vecii vecilor, numele lui va înceta 
să fie asociat cu tărâmul neîntinat și neîntinabil al Israelului!

ISRAELUL NU ARE NEVOIE DE HITLERI PENTRU
DREPTUL DE A FI

ISRAEL!
EVREII NU AU NEVOIE DE NAZIȘTI PENTRU A FI

EXTRAORDINARUL
POPOR EVREU!

SIONISM FĂRĂ AUSCHWITZ!
IUDAISM FĂRĂ VICTIME!

TRECUTUL E TRECUT! NOI TRĂIM!”
(Roth, 2017: 205-206).

Încă un exemplu elocvent de colaj este cel din penultimul capitol și 
anume atunci când, conversând în propriul său apartament cu Maria, viitoarea 
sa soție, o englezoaică, la moment încă nedivorțată de tatăl fetiței sale pe nume 
Phoebe, ajung să discute despre sfârșitul nuvelei scrise de Tolstoi, pe care 
dânsa și-o amintea că se numea Iubirea conjugală, dar care, de fapt, e intitulată 
Fericire în căsnicie. Întrucât naratorul Nathan precizează: „Așezați unul lângă 
altul pe canapea, citim împreună ultimele paragrafe” (Roth, 2017: 230), acestea 
sunt reproduse în romanul lui Philip Roth. O altă marcă definitorie a prozei 
postmoderniste este cultivarea metaromanului pe care o regăsim cu prisosință 
în Contraviața. Astfel, când Nathan deja este cel înmormântat, editorul său, cu 
această ocazie, citește un omagiu în care vorbește despre romanul ce i-a adus 
celebritatea lui Zuckerman, pe care l-am menționat deja, Carnovsky. Dar 
omagiul acesta, se va adeveri mai târziu, este scris de însuși prozatorul Nathan 
Zuckerman pentru ca să fie citit la procesiunea funerară. Henry, care, de fapt, 
nu a decedat în urma operației și nici nu renunțase la familie și nu fusese 
niciodată în Israel, neputând fi vorba de a se fi stabilit cu traiul acolo, descoperă, 
după moartea fratelui său, în apartamentul acestuia romanul la care el lucra și 
care se dovedește a fi alcătuit exact din cele 5 capitole ale operei atât de 
surprinzătoare, ce se numește Contraviața. Așezându-se la birou, începând să 
citească, înțelege că primul capitol, intitulat Basel, este despre el. În urma 
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lecturii, este cu prins de furie și ură la adresa lui Nathan, paginile din romanul 
lui Roth cu monologul interior al acestuia fiind unele dintre cele mai memorabile 
din întreaga creație literară a scriitorului american: „Cel mai dezgustător însă, 
își spunea Henry, cea mai mare infracțiune și contrafacere e că acesta nu sunt 
eu, în nici un caz. Eu nu sunt un dentist care își seduce asistentele – există 
o linie de demarcație pe care eu nu o încalc. (…) Henry al lui, dacă o fi cineva, 
atunci e chiar el – Nathan, care mă folosește pe mine spre a se ascunde, în 
același timp deghizându-se pe sine în sine însuși, ca fiind responsabil, ca fiind 
sănătos la minte, deghizându-se într-un tip înțelept, în vreme ce eu sunt 
demascat ca fiind cel mai mare idiot. Nesimțitul ăsta pretinde că-și dă jos 
masca exact în momentul în care minte cel mai tare!…” (Roth, 2017: 280). Așa 
cum remarcă Malcolm Bradbury într-o lucrare despre romanul american, în 
cazul lui Philip Roth, tema centrală este „scriitorul evreu, surprins într-o criză 
în care trebuie să examineze și să reexamineze conținutul literar, sexual, 
autobiografic, istoric, politic și psihic al materialului cu care lucrează și să-și 
definească patrimoniul” (apud Grigorescu,1999: 240-241). La rândul său, 
Alfred Kazin, referindu-se la creația literară a romancierului american, releva 
că „subiectul de bază al lui Roth e evreul conştient de sine, de condiţie mijlocie, 
evreul a cărui «identitate», deşi niciodată pusă la îndoială, este o problemă 
pentru sine, şi astfel se pune pe el însuşi într-o postură comică” (apud Deutsch, 
2005: 249). Această problemă a identității evreiești în roman este abordată în 
contextul conflictului israelienilor cu arabii și al luptei evreilor pentru dreptul 
lor de a avea un stat propriu, luptă pentru necesitatea căreia pledează Mordecai 
Lippman și îl atrage și pe fratele protagonistului care din Henry devine Hanoch 
după ce ajunge să fie îndoctrinat de cel care e caracterizat de Shuki drept„maestru 
absolut al diatribei”, precizând că întrucât „pentru profani, diatriba e semnul 
distinctiv al societății noastre”, el e „unul dintre cei de pe-aici care trebuie să-
ți expună întreaga ideologie deodată de fiecare dată” și ar putea să pară „însăși 
întruchiparea Israelului”, dar de fapt, susține prietenul lui Nathan în scrisoarea 
sa, „e un paranoic cât se poate de periferic, vocea cea mai nesăbuită, cea mai 
fanatică” (Roth, 2017: 196). Totodată, trebuie să remarcăm că Lippman îi 
amintește lui Nathan, după ce ajunge să îl cunoască personal și să fie invitat de 
acesta la el acasă la masa de Sabat, de propriul tată, întrucât el îi spune fratelui 
său: „Întâmplarea face ca masa de bucătărie din Newark să fie sursa amintirilor 
tale evreiești, Henry – astea sunt chestiile cu care am crescut. Și chiar este tata 
– deși de data asta despuiat de îndoieli, despuiat de respectul ascuns pentru 
goim-i și de frica de batjocura goim-ilor. E tata, dar un tată de vis, 
supradimensionat, ridicat la puterea o sută. Și cea mai bună parte e permisiunea 
primită de la Lippman să nu fii așa amabil. Trebuie să fie o mare ușurare, după 
toți anii ăștia –să fii un fiu evreu bun și să nu fii simpatic, să fii și mitocan, și 
evreu. Ei, așa chiar că le ai pe toate. La noi în cartier nu s-au pomenit asemenea 
evrei” (Roth, 2017: 172-173). Iată cum îi caracterizează Lippman pe evrei, 
susținând vrea să schimbe atitudinea majorității dintre ei față de goim-i: 
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„Numai bunuții-buniceii simt nevoia să fie aprobați de goim-i, numai simpaticii 
care vor să se spună lucruri simpatice despre ei la Paris sau la Londra sau la 
New York. Mie mi se pare incredibil că mai există evrei, chiar și aici, în țara 
unde sunt stăpâni, care trăiesc ca să zâmbească goim-ii la ei și să le spună că 
sunt în regulă. A venit Sadat acum ceva vreme, dacă mai ții minte, și zâmbea, 
și evreii ăștia urlau de bucurie pe străzi. Dușmanul meu îmi zâmbește! 
Dușmanul nostru ne iubește, până la urmă! Ah, evreul, evreul, cum se grăbește 
el să ierte! Cum vrea el ca goim-ii să-i arunce măcar un zâmbet mititel! Cu câtă 
disperare râvnește acest zâmbet! Doar că arabul se pricepe foarte bine să 
zâmbească și să mintă în același timp. Și se mai pricepe să arunce cu pietre – 
câtă vreme nu-l oprește nimeni. Dar o să-ți spun ceva, domnule Nathan 
Zuckerman: dacă nimeni altcineva nu-l oprește, am să-l opresc eu. Și dacă 
armatei nu-i convine asta, să vină armata și să tragă în mine. I-am citit pe 
domnul Mahatma Gandhi și pe domnul Henry David Thoreau, și dacă armata 
evreiască vrea să tragă într-un colonist evreu din Iudeea biblică, sub privirea 
arabului, s-o facă – să fie arabul martor la nebunia asta evreiască. Dacă 
guvernul vrea să se poarte ca britanicii, atunci noi ne vom comporta ca evreii! 
Vom practica nesupunerea civică și vom proceda la colonizare ilegală, și să 
vină armata lor evreiască să ne împiedice!” (Roth, 2017: 152). Cu referire la 
pietrele aruncate de arabi, el precizează și accentuează: „…nu te amăgi singur, 
domnule Nathan Zuckerman din Londra, Newark, New Yorkși mai știu eu de 
unde din occident – nu în israelieni aruncă ei cu pietre. Nu în nebunii din 
«Cisiordania» aruncă ei cu pietre. Aruncă în evrei. Fiecare piatră e o piatră 
antisemită. Și de asta trebuie să înceteze!” (Roth, 2017: 153), iar cu referire la 
atitudinea goim-ilor față de evrei, el afirmă: „…oare evreul poate face ceva să 
nu pută de la o poștă a evreime? Sunt goim-i cărora le puțim pentru că ne 
privesc de sus și goim-i cărora le puțim pentru că ne admiră. Și apoi sunt goim-
ii care ne privesc și de sus, și de jos în același timp – ăștia sunt de-a dreptul 
furioși. Nu se mai termină odată. Mai întâi a fost solidaritatea de clan care 
provoca dezgustul, apoi a fost absurd fenomenul ridicol al asimilării evreiești, 
acum independența evreiască e cea inacceptabilă și nejustificată. Mai întâi  
a fost dezgustătoare pasivitatea evreiască, evreul blajin, evreul îndatoritor, 
evreul care se ducea ca mielul la tăiere – acum mai mult decât dezgustătoare, 
de-a dreptul perverse sunt puterea și combativitatea evreiască. Mai întâi 
fragilitatea bolnăvicioasă a evreilor îi oripila pe toți arienii robuști, evreii 
becisnici cu trupuri evreiești plăpânde care dădeau bani cu camătă și studiau 
cărți – acum ce dezgustă sunt puternicii bărbați evrei care știu cum să facă uz 
de forță și care nu se tem de putere. Mai întâi nu puteai avea încredere în 
cosmopoliții evrei rătăcitori, că erau străini și ciudați – acum sunt ciudați sunt 
evreii care au aroganța de a crede că-și pot hotărî propriul destin ca oricine 
altcineva, într-o patrie proprie. Uite, arabul poate rămâne aici și eu pot rămâne 
aici și putem trăi împreună în armonie. Poate avea orice experiență dorește, 
poate trăi aici după cum are chef și poate avea tot ce poftește – cu excepția 
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experienței suveranității statale. Dacă își dorește asta, dacă nu poate rezista 
fără asta, atunci se poate muta într-un stat arab” (Roth, 2017: 161-162).

Despre antisemitism se vorbește mult în acest roman, bunăoară în 
capitolul la care deja ne-am referit, când am menționat intenția lui Jimmy de 
a deturna avionul, implicându-l în asta și pe Nathan. Astfel, ei doi ajung să fie 
percheziționați și, bineînțeles, încătușați, bătuți de un bărbat cu costum bej, la 
care naratorul se referă deseori, numindu-l escroc, și de aghiotantul acestuia. 
Intrând în dialog cu Nathan și cu Jim, escrocul menționează că a absolvit școala 
antitero și se numără printre cei mai buni din promoție. După ce l-a amenințat 
pe Jimmy cu un cuțit scos dintr-o cutie de catifea și l-a somat să retracteze 
tot ce scrisese în declarația pentru presă, adresându-se lui Zuckerman, l-a 
întrebat: „Nu-i așa, Nathan – că voi, evreii fuduli, aveți probleme serioase cu 
autoamăgirea?”. Răspunzându-i că așa crede, l-a văzut cum zâmbește blajin și 
l-a auzit zicându-i lui Jim: „Nu e cazul să închidem Yad Vashemca să-i ajutăm 
să uite – au uitat deja. Sincer, nu cred că neevreii se simt atât de prost când 
vine vorba de toată treaba asta cum am vrea tu și cu mine și cu Nathan să se 
simtă. Cred sincer că principala chestie la care se gândesc nu e că noi suntem 
judecătorul lor, ci că ne alegem cu prea mult cașcaval – suntem prea prezenți, 
nu ne oprim și ne alegem cu prea mult cașcaval, la naiba. Dacă ajungi pe mâna 
evreilor, cu toată conspirația asta a lor de peste tot, ești terminat. Asta cred 
ei. Conspirația evreiască nu e o conspirație de judecători – e o conspirație de 
Begini! E arogant, e urât, e intransigent –tot timpul vorbește ca să-ți închidă 
gura. E Satana. Satana îți închide gura. Satana nu va lăsa binele să învingă…” 
(Roth, 2017: 220-221), apoi în legătură Begin și cu id-ul evreiesc, el precizează: 
„… mai e și tipul ăsta, Begin, care îți închide gura întruna și care nici măcar nu 
te lasă să vorbești. Pentru că el are răspunsul! Nimeni nu întruchipează mai bine 
fățărnicia evreiască decât acest Menachem Begin. E maestrul absolut. Le spune 
goim-ilor cât sunt de ai naibii ca să devină și el al naibii! Crezi că superegoul 
evreiesc îl urăsc ei? Daʼ de unde! Urăsc idul evreiesc! Ce drept au evreii ăștia 
să aibă un id? Ar fi trebuit să învețe din Holocaust să nu mai aibă vreodată un 
id. De-aia au intrat în belea când au intrat! Crezi că, în urma Holocaustului, li se 
pare că suntem mai buni? Regret să te anunț, Jim, dar în cel mai bun caz, pe linia 
asta, își spun că poate nemții au mers un pic prea departe…” (Roth, 2017: 221). 
Este cazul să precizăm că termenul id ține de psihanaliza lui Freud. Relevăm 
că modelul structural al psihologului vienez presupune trei componente: id-
ul, ego și superego, dintre care primul corespunde oarecum termenului vechi 
de inconștient, deși există aspecte inconștiente și în ego, și în superego. Id-
ul este, deci, rezervorul tuturor instinctelor, furnizând energia pentru celelalte 
două, Freud denumindu-l metaforic „haos, cazan plin de excitații care fierb”. 
De asemenea, el conține moștenirea genetică, reflexele și operează conform 
principiului plăcerii.

În capitolul final, intitulat Creștinătate, Nathan, deja căsătorit cu Maria, 
are experiența dureroasă de a se confrunta cu antisemitismul în Anglia,  



59

în patria soției, ba mai mult, în sânul familiei ei, ceea ce, până la urmă 
duce la o ceartă, în urma căreia relația lor nu are nicio șansă să fie la fel 
ca mai înainte și nici faptul că așteaptă un copil de la Zuckerman nu poate 
servi la o eventuală împăcare între ei. Totul a pornit de la discuția lui 
Nathan cu sora Mariei, Sarah, discuție din care el află că mama lor, după 
exprimarea fiicei, e „teribil de antisemită”. Totuși, el nu i-a spus nimic 
soției despre cele auzite de la Sarah până la incidentul urât din restaurant 
care a stricat nu doar seara de atunci, ci și fericirea cuplului familial pe 
care-l formau. De vină a fost o doamnă care lua masa în același restaurant 
și, când ei doi trecuseră la desert, Nathan a auzit-o „declamând răsunător, 
cu o intonație englezească exagerată:

‒ Vai, ce dezgustător!” (Roth, 2017: 356-357). Dar asta nu a fost totul, 
căci „de parcă ar fi mușcat din ceva îngrozitor, femeia cu părul alb a început 
să facă niște mișcări faciale ciudate, convulsive, într-un soi de succesiune” și 
în cele din urmă l-a strigat pe ospătarul-șef. Când acesta a venit, a auzit de la 
aceasta următoarele: „‒ Deschideți geamul, i-a spus ea din nou cu o voce pe care 
sigur o auzeau toți cei din restaurant. Trebuie să deschideți imediat un geam – 
miroase groaznic aici” (Roth, 2017: 358). Nathan îndată a înțeles că de el era 
vorba și i-a spus Mariei: „‒ Eu sunt putoarea aia”, apoi, în timp ce soția încerca 
să-l liniștească, spunându-i că femeia în cauză trebuie să fie nebună sau beată, 
el a adăugat: „‒ E o insultă rasială, așa e intenționată să fie, și dacă o ține tot 
așa, n-am de gând să tac din gură, iar tu ai face bine să te pregătești pentru asta”. 
Maria întrebându-l despre care insultă vorbește, el i-a răspuns: „‒ Miasmele 
evreilor. E hipersensibilă la miasmele evreilor. Nu fi grea de cap” (Ibidem). 
Ținând cont de felul în care reacționează el când este pus în fața discursurilor 
lui Lippman și în relația cu fratele Henry care ajunge, de asemenea un fanatic 
religios, dar și de religiozitatea lui când e vorba de altă relație, cea cu Maria, 
devine foarte suspicios, bănuindu-i pe toți din mediul ei familial de antisemitism, 
chiar și pe ea, putem afirma, în concluzie, că lui Nathan Zuckerman îi lipsește 
cu desăvârșire stabilitatea, este un ins cu identitate pulverizată, tot așa fiind și 
lumea sa ce ne este dezvăluită în acest roman, alcătuită când din culori plăcute, 
din fluturi și flori, când din culori respingătoare și entități desfigurate.
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ACTELE  DE  VORBIRE  ‒  RESURSE  DE  EXPRIMARE
CONTEXTUALĂ  A  POLITEȚII
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Rezumat. Articolul tratează problematica exprimării politeții în 
limba română prin mijloace pragmatice. Se subliniază faptul că pragmatica 
orientează cercetarea politeții către componenta acțională și cea interacțională 
a comunicării, oferind un câmp vast pentru investigații. Constituind un 
paragraf dintr-o lucrare în curs de elaborare, materialul de față trece în revistă 
realizările curente în acest domeniu și se axează pe ilustrarea exprimării 
contextuale a politeții prin intermediul invitației, act de vorbire directiv. 
Sunt identificate câteva strategii de accentuare sau diminuare a caracterului 
amenințător al actelor de vorbire directive. Astfel, prin intermediul politeții, 
locutorul manifestă nu doar protejarea propriei persoane, ci și grija față de 
binele interlocutorului.

Cuvinte-cheie: politețe, act de vorbire, situație, context, mijloace 
lingvistice de exprimare a politeții.

„Studiul formulelor de politeţe, menționa cercetătoarea Tatiana Slama 
Cazacu, pare o temă ‛minoră’ sau ‛de detaliu’ faţă de multiplele aspecte ale 
limbii. În realitate, însă, ne aflăm în faţa unei probleme cu vaste implicaţii 
nu numai lingvistice, ci şi istorice, sociologice, de psihologie socială şi de 
psiholingvistică, precum şi – nu în ultimul rând … de conţinut şi metodică 
a predării limbii române.” (Slama Cazacu, 1983: 413-414) Continuând acest 
gând, se poate spune că actualmente implicațiile pragmatice ale politeții scot 
la iveală fapte de un real interes științific. Din ce în ce mai mulți cercetători 
explorează această temă în lingvistică românească: Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, 
Luminița Hoarță Cărăușu, Răzvan Săftoiu, Liliana Hoinărescu, Radu Carmen 
Ioana, Elena Bonta, Adina I. Velea, Ramona-Maria Zvirid Necula etc. au 
contribuții valoroase la investigarea acestei problematici.

Deși nu se îndepărtează de teoriile tradiționale ale politeții, tratată ca 
fenomen social, pragmatica „atribuie conceptului de politețe o semnificație 
mai largă și mai profundă, considerând-o nu drept ingredient, asociat cu buna 
creștere, ci drept constantă a comportamentului comunicativ, determinată 
de natura interacțională a proceselor de comunicare”. (Ionescu-Ruxăndoiu, 
2003: 66) Dacă în cercetările tradiționale se căutau diverse forme de exprimare 
a deferenței asociate cu bunul-simț, fără a le raporta la perspectiva acțională 
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a limbajului, pragmatica oferă cercetătorilor un câmp vast de investigație, 
orientându-i către componenta acțională și cea interacțională a comunicării. 
Noțiuni pragmatice ca act de vorbire, situație de comunicare, intenție 
comunicativă, scop ilocuționar etc. sunt antrenate tot mai mult și mai mult în 
studiul fenomenului politeții. Chiar întemeietorii politeții pragmatice Brown 
şi Levinson, definesc politețea ca „parte a pragmaticii lingvistice cuprinzând 
toate aspectele discursului care sunt generate de reguli şi a căror funcţie este 
de a păstra caracterul armonios al relaţiei interpersonale” (apud Cherbrat-
Orechione, 1966: 51) În cadrele pragmaticii lingvistice, analiza politeții se 
efectuează în acte de vorbire izolate, atenția fiind orientată spre actul propriu-
zis al conversației. În majoritatea studiilor, cercetarea politeții ca fenomen 
pragmatic pleacă de la teoria lui Penelope Brown şi Stephen Levinson  
(1987: 62) care se referă la 2 concepte de bază (oferite de E. Gofman),  
și anume: cel de „față” și cel de „teritoriu”, care se completează reciproc.

Primul concept (cel de „față”) se referă la imaginea publică  
a eului individual, imaginea favorabilă a personalității locutorului, pe care 
acesta tinde să și-o construiască impunând-o celorlalți. Acest concept este 
cunoscut sub denumirea de „față pozitivă” „caracterizată prin dorinţa de 
a se bucura de aprecierea, acordul şi iubirea celorlalţi; este o latură 
narcisistă a persoanei, deschisă către lume, în dorinţa de a o determina să 
o accepte”. (Safta, 2011: 115)

Cel de al doilea concept (cel de teritoriu) reflectă caracterul 
independent al fiecărui locutor, tendința de a-și păstra teritoriul (corporal, 
spaţial, temporal, cognitiv şi afectiv), de a-l apăra de invazia celorlalți. 
Acest termen poartă denumirea de „față negativă” și reprezintă „dorinţa 
de a acţiona conform propriilor idei şi intenţii”. (idem: 115) (Între altele 
fie spus, traducerea termenului „face” din engleză prin „față” în română 
nu este considerată sută la sută potrivită. Menționând că acest termen este 
dificil de tradus în limba română, cercetătorul Răzvan Săftoiu propune 
cuvântul „obraz” cu sensul figurat de „valoare morală a unei persoane; 
cinste, reputaţie, renume, demnitate”. Ar fi bine să se țină cont și de această 
variantă). (Săftoiu, 2007: 88)

Conform opiniei lui P. Brown şi S. Levinson, orice act de vorbire de 
tipul cerere, promisiune, ofertă, cadou, invitație, refuz, acceptare etc. precum 
și orice act nonverbal are un potențial „amenințător”, capabil să atace „fața 
pozitivă” sau „fața negativă” sau pe ambele în același timp, distrugând relația 
interpersonală. (apud Kerbrat Orechione, 1992: 9)

Pentru a atenua aceste efecte și a face comunicarea confortabilă și 
eficientă este necesară aplicarea unor strategii „menite sa elimine sau cel 
puțin sa «atenueze»/ «sa îndulcească» efectul produs de astfel de acte. In acest 
moment intervine politețea” (idem) care are mărci și strategii specifice. Asta 
pentru că politețea nu înseamnă numai o punere în valoare a propriei persoane, 
ci și o grijă față de binele interlocutorului.
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În directă legătură cu cele spuse mai sus, sunt cele două tipuri de 
politețe fundamentate Brown și Levinson (1987: 101-129) – politețea 
pozitivă, și politețea negativă. Politețea pozitivă este orientată spre 
protejarea feței pozitive a partenerilor de comunicare (a evita formule 
ameninţătoare pentru destinatar: critică, reproş etc. chiar dacă se încalcă 
principiul sincerității), iar politețea negativă este orientată spre protejarea 
teritoriului, adică a feței negative a interlocutorilor (a folosi formule de 
flatare a destinatarului: complimente, manifestarea acordului, mulțumiri 
etc.) Politețea pozitivă și cea negativă au la bază intenții diferite și 
funcționează diferit. (Ionescu-Ruxăndoiu, 2003: 89) „Fiecare individ aspiră 
să impună o imagine cât mai bună despre sine, dar această imagine trebuie 
să corespundă unor atribute sociale acceptate de ceilalţi în concordanţă cu 
sistemele de valori ale fiecărei societăţi. În acest sens locutorul recurge la 
diferite strategii, utilizând anumite mijloace şi forme de comunicare, în 
funcţie de distanţa socială pe care intenţionează să o păstreze în timpul 
conversaţiei. Dacă locutorul manifestă interes, atenţie, amabilitate faţă de 
alocutor, apelează la strategii ale politeţii pozitive. Dacă menţine distanţă 
faţă de alocutor, foloseşte cu precădere strategii ale politeţii negative.  
În oricare dintre situaţii individul urmăreşte protejarea imaginii proprii, dar 
şi a imaginii partenerului de conversaţie. ” (Politețea)

În literatura de specialitate s-a menționat că în concepția lui Leech, 
politețea negativă este legată de performarea actelor directive, iar cea pozitivă, 
de performarea actelor comisive și expresive. (Ionescu Ruxăndoiu, 2003: 92) 
Însăși deosebirea dintre aceste acte spune multe în legătură cu funcționarea 
diferită a politeții pozitive în raport cu cea negativă.

Astfel, actele directive mai sunt numite și acte de control (Adina I. Velea, 
2012: 331) deoarece, fiind acte eminamente acționale, evidențiază statutul 
superior al locutorului, beneficiarul pretinsei acțiuni, și dreptul interlocutorului 
(nu întotdeauna acceptat) de a refuza acțiunea respectivă. Ordinele, invitațiile, 
cererile, sfaturile, recomandările, instrucțiunile sunt reprezentative pentru actele 
directive. Forța ilocuționară a acestor acte de vorbire este solicitarea, de cele 
mai multe ori, imperativă a vorbitorului adresată unui receptor cu scopul de a-l 
determina pe acesta din urmă să facă o anumită acţiune. Primul lucru de care 
trebuie ținut cont în legătură cu actele directive este caracterul lor amenințător 
care se remarcă mai accentuat decât în cazul altor tipuri de acte. Chiar dacă unele 
acte directive, cum ar fi invitația sau sfatul „lasă receptorului posibilitatea unei 
opțiuni” (Bonta, 2006: 53), ele sunt totuși amenințătoare pentru interlocutor. 
Nu mai vorbim de ordin care este de obicei emis de o autoritate ceea ce exclude 
de cele mai multe ori eschivarea de la transpunerea lui în fapt. La performarea 
actelor directive un rol important îl are politețea. Răspunsurile așteptate pot fi 
pozitive, negative sau indecise și în funcție de nivelul atitudinii de deferență la 
polul emiterii unui act directiv concret. Actele de vorbire directive se realizează 
prin mijloace specifice actelor de vorbire respective (în primul rând, prin verbe 
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performative), dar și prin mijloace de limbă nespecifice care redau același 
conținut propozițional.

În funcție de context, vorbitorul alege acele mijloace de expresie care ar 
accentua sau ar diminua caracterul amenințător al acestor acte de vorbire.

De exemplu, invitația la un eveniment poate exprima diferite grade 
de politețe doar prin formula finală. Diferența de atitudine politicoasă 
transmisă de formulele: Vă așteptăm., Vă rugăm să participați., Vă 
solicităm insistent să participați. și Prezența este obligatorie! este evidentă. 
Există foarte multe modalități de a atenua efectele amenințătoare în aceste 
situații de comunicare. Am selectat doar câteva care demonstrează „grija” 
emițătorului de a nu fi refuzat prin utilizarea unor mărci distincte:

1. Exprimarea afecțiunii: Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumim anticipat 
pentru bunăvoința dvs. de a participa. Primiți sincerele noastre mulțumiri 
pentru confirmare. Ne-ați surprinde în modul cel mai plăcut, dacă ați veni. 
V-am rămâne îndatorați, dacă ați binevoi să onorați invitația noastră. etc.

2. Folosirea rugăminții: Vă rugăm să ne onorați cu prezența dvs. Vă rugăm 
să aveți amabilitatea de a accepta invitația noastră. Vă rugăm, confirmați-ne 
participarea dvs. la eveniment, completând formularul anexat.

3. Flatarea partenerului: V-am ales pe dvs. să fiți alături de noi la această 
sărbătoare. Sunteți partenerii noștri de nădejde, de aceea sperăm că nu veți 
refuza. Știm că sunteți foarte receptivi și veți accepta invitația noastră.

4. Utilizarea verbelor modale și a intonației interogative: Ați putea onora 
invitația noastră? Ați dori să ne onorați cu prezența?

5. Invitații indirecte: Azi voi lansa prima mea carte. Va fi multă lume. Vii și 
tu? Avantajul acestui tip de exprimare contextuală a politeții constă în faptul că 
aparent este mai puțin amenințătoare. O invitație indirectă îi dă interlocutorului 
o mai mare libertate de a o accepta sau nu, iar emițătorului – iluzia unui refuz 
mai puțin deranjant.

În textele de răspuns la invitație pot fi performate acte de vorbire cu un 
potențial mai mult sau mai puțin amenințător în funcție de faptul dacă invitația 
este acceptată sau refuzată. Dacă receptorul acceptă invitația, actele de vorbire 
performate vor fi amenințătoare pentru fața negativă a sa, deoarece participarea 
la eveniment îi răpește din timpul său pe lângă faptul că poate implica și anumite 
cheltuieli. Dacă cel invitat refuză să participe, atunci actele performate vor fi 
amenințătoare pentru fața pozitivă a emițătorului, dat fiind faptul că iminentul 
risc de a fi refuzat se adeverește.

După cum se poate observa din cele spuse, politețea poate fi exprimată 
contextual prin performarea anumitor acte de vorbire, în cazul de față,  
a invitației, act de vorbire directiv. Însă nu trebuie pierdut din vedere faptul că 
și puținele mijloace gramaticale existente în limba română sunt antrenate în 
contextele examinate. Bineînțeles că cel mai des folosit mijloc este pronumele 
de politețe dumneavoastră. Chiar dacă nu este verbalizat întotdeauna ca în 
exemplul V-am ales pe dvs. să fiți alături de noi în această seară., acest pronume 
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este prezent în contexte de tipul: Vă rugăm să aveți amabilitatea de a accepta 
invitația noastră., dat fiind specificul limbii române de a include subiectul în 
forma verbului ce exprimă predicatul.

Ca o concluzie preliminară dintr-o lucrare în curs de elaborare, ar fi 
de menționat că limba română, deși are puține mijloace gramaticale de 
exprimare a unui fenomen atât de complex cum e politețea, apelează la gama 
mult diversificată a mijloacelor pragmatice. Majoritatea actelor de vorbire 
au un potențial variat și valoros de mijloace aferente diverselor situații de 
comunicare pentru exprimarea unui comportament etic și politicos.
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RECUPERĂRI  ALE  IUBIRII  CREȘTINEȘTI
ÎN  LITERATURA  CONTEMPORANĂ

nina  CORCINSCHI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat: Romanul românesc din ultimele decenii tinde să expulzeze tema 
iubirii (ca trăire afectivă nemijlocită), prin situarea ei într-un regim metaliterar, de 
dialog cu memoria genului. Cercetând modul în care a evoluat imaginarul amoros 
în literatura europeană, ajungem la concluzia că forma cea mai impactantă cultural 
a fost erotologia iubirii-pasiune. Iubirea-agape, cea a conjugalității în acord cu 
morala creștină, a fost puțin frecventată de scriitori, servind cel mai adesea drept 
rampă de acces la iubirea-eretică. Nicolae Dabija este printre puținii scriitori 
contemporani care mai abordează tema dragostei, prin racordare la tradiția 
discursului amoros. Scriitorul încearcă o conciliere a mitului iubirii-pasiune cu 
iubirea creștinească, sacrificială, care se împlinește prin căsătorie. În Romanul 
temă pentru acasă, elementele mitologice ale iubirii-pasiune se conjugă cu cele ale 
iubirii-agape, pentru a se aminti lumii postmoderne că iubirea este darul existențial 
cel mai prețios.

Cuvinte-cheie: iubirea-pasiune, iubirea-agape, mit, conjugalitate, 
sacrificiu.

Spre deosebire de romanul interbelic românesc – un roman al 
iubirii –, romanul românesc din ultimele decenii se pare că a pierdut 
tema dragostei. În spiritul paradigmei postmoderniste s-a scris, mai 
degrabă, roman despre roman de dragoste, adică metaroman. S-a operat 
o impresionantă resuscitare a codurilor amoroase vechi, prin ironizare, 
prin parodiere, prin strategii intertextuale. Citim mai curând un dialog cu 
memoria genului romanului de dragoste, decât un roman în care primează 
trăirea afectivă nemijlocită. Fără îndoială că este necesară și această etapă 
în evoluția genului, o etapă-filtru de verificare a vechilor retorici amoroase 
suspectate a fi expirate moral și estetic.

De-a lungul timpului, romanul de dragoste a fost construit în vaza mai 
multor erotologii, adică „filozofii ale iubirii” (Mihaela Ursa): iubire-pasiune, 
iubirea-agapé, iubirea seducție, iubire-vanitate etc. Dar hermeneurii erosului, 
Denise de Rougemon, Ortega Y Gasset, Julius Evola, Byung Chul Han și alții 
consideră primordială iubirea-pasiunea, deoarece e singura care erotizează 
moartea și o umple de sens. După Denise de Rougemon, această formă de 
iubire e reprezentată de romanul cavaleresc din sec. 12 și anume de romanul 
Tristan și Isolda. Rougemont o caracterizează ca pe o iubire fatală, intensă, 
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incendiară, care cultivă supliciul voluptuos al neîmplinirii, întârzierea în 
obstacol (pentru a îndepărta moartea), idealizarea și unicizarea femeii, 
preeminența sufletului asupra corpului etc. El mai precizează faptul că 
acest arhetip și-a pierdut în timp sensul mistic și religios și a degenerat în 
alte forme amoroase mundane, lumești.

Dacă iubire-pasiune este eretică, de invenție curtenească, iubirea-agapé 
este de esență creștină. Creștinismul lasă să pătrundă doar anumite influențe 
din mistica platoniciană, repudiind-o în general. Accepția iubirii, pornind de la 
perspectiva Noului Testament și continuând cu cea a scrierilor patristice, predică 
iubirea pentru Domnul Dumnezeu și iubirea pentru aproape. Iubirea-agapé 
privilegiază ascetismul erotic și aduce iubirea în cadrul strict al conjugalității. 
Sfântul Augustin, Apostolul Pavel, apoi Toma din Aquino vor fi printre cei mai 
influenți gânditori creștini, care vor milita pentru iubirea-agapé. Sexualitatea 
este admisă doar în scop procreator, dar și atunci Augustin precizează că n-ar 
trebui să se repete prea des. Toma din Aquino, adept al doctrinei aristotelice, 
este mai îngăduitor cu plăcerea. În Summa theologica și în Supplementum, 
el menționează totuși că unirea sufletelor în căsătorie este mai importantă 
decât cea a trupurilor, pe care o precedă. Plăcerea e condamnată doar când 
constituie un scop în sine, identificându-se atunci cu desfrânarea.

Teoria iubirii-agapé a funcționat cu intermitențe, având un impact 
masiv în epocile care privilegiau sufletul în detrimentul corpului și are 
adepți inclusiv în modernitate, ca o replică la desfrânarea corpului și 
dezontologizarea iubirii.

În literatură, iubirea-agapé , ca și philia, iubirea-prietenie (descinsă din 
sistemul filozofic al lui Aristotel, susținută cu fervoare și de Montaigne), este mai 
curând un mediator pentru iubirea-pasiune decât un model erotologic preferat 
de romanul de dragoste. Căsătoria, în marile romane ale iubirii, e mediator în 
vederea erosului adulterin. O iubire romanescă prinsă în clamele agapélui e 
rareori fericită, cum e cazul Ferminei Daza și a lui Juvenal Urbino, din Dragoste 
în vremea holerei, de Gabriel Garcia Marquez. Sau Chrétien de Troyes (a scris 
în perioada 1160-1185), cu romanul Yvain –cavalerul cu leu, în care iubirea 
lui Yvan pentru soața Laudine trece prin multe încercări, ca să se încheie 
fericit. Sau transformarea lui eros în agapé în iubirea-pasiune dintre Abelard 
şi Heloise. Istoria (literaturii) demonstrează puterea iubirii de-a supravieţui cu 
orice preţ, îmbrăcând forme paradoxale în aparenţă şi testând toate registrele 
umane ale pasiunii. Impedimentul (castrarea în cazul lui Abelard, căsătoria 
Isoldei cu regele Marc în romanul Tristan şi Isolda, inacceptul părinţilor, în 
cazul Romeo şi Julieta etc.) este filtrul de verificare al pasiunii şi catalizatorul 
acesteia. „Atitudinea atât de specifică creștinismului față de sexualitate, 
comandamentele drastice, excesiva importanță acordată acesteia și introspecția 
riguroasă, pusă în relație cu filosofia platoniciană a dorinței, au fost probabil 
creuzetul nașterii iubirii-pasiune”, scrie Aurel Codoban (în Amurgul iubirii. De 
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la iubirea pasiune la comunicarea corporală. Cluj-Napoca: Idea Design and 
Print, 2004, p. 33). La toate acestea se adaugă și retorica ascezei – ca limbaj al 
misticilor, care a conferit densitate și tensiune limbajului pasiunii.

Nicolae Dabija este printre puținii scriitori contemporani care mai 
abordează tema dragostei, prin racordare la tradiția discursului amoros. Romanul 
Temă pentru acasă (Iași, Princeps Edit, 2009) pune în relație dialectică erosul 
cu tanatosul. Dacă citim cu atenție acest roman și-l raportăm la un parcurs 
de evoluție istorică a imaginarului amoros în literatură, observăm că iubirea 
e configurată într-un scenariu arhetipal al romanului antic și acest scenariu se 
suprapune pe fabula unei realități istorice de dată recentă. O istorie a Basarabiei 
anilor 1940, deportată, malformată, sovietizată. Acest scenariu arhetipal 
e cel al iubirii-pasiune. Romanul lui Nicolae Dabija păstrează forma primară 
a arhetipului iubire-pasiune și respectă logica internă de articulare a acestei 
erotologii. Mai întâi, personajele sunt doi tineri frumoși. El, profesor de limbă 
română, cu profil eminescian, cu plete negre în vânt, cu privire concentrată, 
dar nu în lume, ci în afara ei. Într-o realitate metafizică, am spune. Ea –  
o copilă abia înmugurită, grațioasă, sensibilă și inteligentă. Și unul și altul sunt 
înzestrați cu o putere neobișnuită de a iubi. Cu acea determinare a unicului. 
A iubirii ca o concentrare a lumii într-o singură ființă. Iubirea se înfiripă prin 
imaginea concentrată vizual a eroticonului privirii între Maria și Mihai Ulmu. 
Și aici, Nicolae Dabija se desprinde de arhetipul iubirii-pasiune și împrumută 
din formula iubirii-romantice (care este a modernității, și în care femeia, din 
obiect al iubirii, devine subiect al iubirii) tocmai inițiativa femeii. Nu bărbatul 
este cel care declanșează iubirea în femeie, ci invers. Nu el vine la ea și  
o cucerește prin heros, așa ca Lancelot! Ci invers! Ea înfruntă vitregiile istoriei 
pentru a-l găsi la un alt capăt al lumii. Și are o strategie motivațională: să-i 
restituie cartea împrumutată (iată și mediatorul livresc!). Aici facem un pas 
înapoi în logica arhetipului iubire-pasiune al romanului antic. În romanul 
antic peripețiile personajelor poartă un caracter neverosimil, determinat 
demiurgic, de zei sau de Dumnezeu. Acest caracter neverosimil îl găsim și în 
Temă pentru acasă. Maria, o fată de doar 18 ani, se pornește din capul ei în 
Siberia după arestatul Mihai Ulmu. Într-o realitate a anilor sovietici, cu toate 
impedimentele pe care le presupune un asemenea demers, găsirea lui Ulmu 
de către această copilă este pur și simplu neverosimilă. Dar într-o logică 
a erotologiilor romanului antic occidental, devine credibilă. Cum? Toma Pavel, 
în studiul Gândirea romanului, precizează că în romanul antic, cuplul se situa 
în afara lumii. Iubirea era determinată demiurgic și contengentul n-o poate 
influența major. De aceea cuplul de iubiți scrutează superbios și cu detașare 
lumea din jur, știindu-se indistructibil de forțele contingentului. Iubirea ține de 
transcendență, nu de imanență. De aceea, impedimentele servesc doar ca filtru 
de verificare a iubirii și întârziere a morții (singura prin care iubirea-pasiune 
se poate împlini), iar după o serie de peripeții, cei doi se iubesc cu aceeași 
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intensitate. În Temă pentru acasă remarcăm aceeași incapacitate a lumii de 
a știrbi și obosi iubirea. Cuplul alcătuit din Maria și Mihai Ulmu se iubește 
într-o determinare demiurgică. Nimic nu e pe potrivă să slăbească din ardoarea 
pasiunii. Iubirea lor e întemeietoare de lume, ea însăși se vrea demiurgică. 
Nu întâmplător plămădirea erotică se petrece timp de 7 zile de la evadarea 
lui Mihai Ulmu din penitenciarul de la Zarianka. Sunt 7 zile întemeietoare de 
lume, o lume a cuplului, separat de restul universului. Și factorul perturbator 
al armoniei, soldații cu câinele care îi despart, nu pot șterge tandrețea din ochii 
cu care se privesc îndrăgostiții. Iar marea confirmare a afecțiunii celor doi, 
acel „Te iubesc” mărturisit Mariei, o face pe femeia legată și bătută și târâtă la 
închisoare de soldați, să exclame „Mihai Ulmu, în aceste clipe, îmi vine să urlu 
de fericire!”. La fel ca în romanul picaresc, intensitatea afectivă este verificată 
prin multiple întâmplări, întâmplări ale istoriei nu ale hazardului. Și totuși 
neverosimile în logica realității și credibile în logica mitului iubirii-pasiune, 
în care întâmplările nu se supun principului veridicității, ci țin de miracol și 
aspiră la valoarea mistică. Când soldatul o întreabă cum o cheamă, ea răspunde 
simplu: Maria. „Maria și mai cum? Maria Mariei Mariilor din satul Poiana”.  
O Marie. Ea își denunță astfel sorgintea de arhetip care ține de o sensibilitate 
a creștinismului, spre deosebire de Mihai, al cărui nume are referință livrescă, de 
sugestie eminesciană. Autorul ar sugera astfel natura duală a iubirii: deopotrivă 
naturală și culturală. Sensibilitate naturală și emanație culturală. Această 
percepție a iubirii este susținută și de motourile care însoțesc periplul cuplului 
cu citate din Biblie, din Cântarea cântărilor, dar și din filozofi și scriitori, care 
să confirme natura ontologică a erotologiei: „Că iubirea ca moartea e de tare/  
Și ca iadu-i de grozavă ardoarea” (Cântarea cântărilor).

În spirit trubaduresc al iubirii-pasiune și în cel creștin al iubirii-agape, 
afectul, în Temă pentru acasă, se exprimă prin metaforă și sugestie, iar valorile 
sufletului îmbracă cu demnitate corpul. Nimic nu insinuează senzualitatea, 
decât sarcina Mariei. Excesul se petrece nu în zona trupescului, ci în cea  
a sufletescului. Și intensitatea iubirii este reprezentată și prin mediatorul realității 
istorice: prohibirea sentimentului erotic în perioada sovietică. În această 
formulare recunoaștem și patosul retoric al publicistului N. Dabija: „Noi vom 
stârpi ca pe-o buruiană rea acest sentiment meschin. Numai cretinii mai iubesc 
azi. În clipa în care l-am desființat pe Dumnezeu, noi am și dragostea, această 
prejudecată burgheză. Fata asta își bate joc de noi. Sau nu știe că un deținut 
pierde și niște drepturi: la corespondență, la vot și la viață personală. Ea nu are 
niciun drept să se îndrăgostească. Apoi adăugă în concluzie, un pic nedumerită: 
Iubește. E groaznic! Mă miră, o femeie atât de frumoasă și să iubească! Cum 
poate o femeie atât de tânără și de minunată să se îndrăgostească?! Ce nu-i 
ajunge?! Dar noi vom proceda cu îndrăgostiții așa cum procedau spartanii cu 
infirmii lor: îi vom lichida. Puneți-o la săpat fântâni. A săpa fântâni în pământul 
veșnic înghețat, în care trebuia să muncești până la brâu în apa rece ca gheața, 
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se considera o pedeapsă la Kolâma. Dar Maria și acolo zâmbea. Zâmbetul îi 
acoperea toată fața” (p. 164-165).

Totul în jur: întâmplările destinului, loviturile sorții complotează la 
articularea caracterului mistic al iubirii, la epifania ei cosmică. În unicitatea 
acestei iubirii (întâia și unica pentru ambii) transcendența plină a experienței 
religioase care-i traversează pe ambii invocă sacrificiul pentru celălalt. 
Așadar, ceea ce remarca Mircea Eliade și mai încoace Aurel Codoban, 
excesul in iubire este o desituare sacrificială de sine. O transcendere a sinelui, 
pentru binele celuilalt. Sacralitatea iubirii se află în această desituare de sine 
și murirea simbolică în celălalt. Maria vrea să-și asume suferințele lui și 
Mihai este gata să moară pentru ea. Iubirea-pasiune nu are altă rezolvare 
decât moartea. N. Dabija respectă logica mitului. Maria este împușcată la  
o nouă încercare de evadare. Mihai Ulmu, aflând de moartea ei, nu mai vrea 
să trăiască. Ieșirea din cercul sacru, protector, marsupial al iubirii, pentru 
el e mai cumplită decât moartea fizică. Demiurgul care a decis fatalitatea 
acestei iubiri, adică autorul, admite o „reînviere” a lui Mihai prin copilul lor, 
care reprezintă ecoul viu a acestei iubiri.

Dacă iubirea-pasiune are la bază un caracter eretic, cum observa Denise 
de Rougemont, Nicolae Dabija îi conferă și valențe ale iubirii creștinești, 
sacrificiale, care aspiră la conjugalitate și își dorește împlinirea aici, pe pământ. 
A aduce ecoul mitului antic al iubirii-pasiune, cu sensul lui mistic de bază, în 
plină postmodernitate (despre care se spune că ar fi desemantizată ontologic), 
este un mare risc în plan literar. Autorul își asumă acest risc pentru a aminti 
lumii dezvrăjite de azi că singura forță care umple de sens viața și se poate 
opune morții este iubirea.
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FEMEIA  ÎN  NARAȚIUNEA  ROMÂNEASCĂ  VECHE

sVeTlana  KOROLEVSKI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Istoria femeii în ipostazele sale definitorii, a universului 
feminin românesc, implicit medieval, este o temă demnă de interes. Ipostaze ale 
prezenţei feminine, într-o lume a bărbaţilor, ni le punctează şi textul narativ, 
în particular, cronicile, care, relecturate, oferă noi posibilităţi de interpretare. 
O lume a trecutului, cu patimi şi resentimente, ambiţii şi temperamente 
comportamentale – o realitate vie, parte a devenirii noastre, care transmite, 
în timp, valori, atitudini, modele. Tiparul feminin care transpare din aceste 
pagini este unul impregnat de însemnul timpului când au fost scrise, de ochiul 
valorizator al cronicarului-scriitor, care a privit şi a văzut/închipuit, pentru că 
orice epocă/societate îşi construieşte propria efigie.

Cuvinte-cheie: univers feminin, lume, timp, viaţă privată/viaţă publică, 
domniţe/doamne.

Femeia în lumea/femeia şi lumea veche devine o temă tot mai frecventată, 
dovadă numeroase exegeze care tratează locul acesteia şi rolul care i s-a acordat 
într-o premodernitate prin excelenţă masculinizată.

Istoriografia occidentală adună mai multe încercări de închegare 
a unei istorii a femeii, pornind de la sinteza coordonată de Georges Duby, 
Michelle Perrot ş. a., cu un prim volum apărut în 1991, Histoire des femmes 
en Occident, şi până la Femeia în istoria Europei. Din Evul Mediu până în 
zilele noastre de Gisela Bock, sau Pătimiri ale femeilor în vremea reginei 
Margot. 1553-1615, de Robert Muchembled, o palpitantă istorie a Egoului 
feminin, ca să mă rezum doar la câteva dintre contribuţiile care reţin atenţia 
(Bock, 2002; Muchembled, 2004).

O istorie nescrisă: Istoria femeii este titlul unei rubrici pe care 
o descopeream acu nişte ani în Anuarul Institutului de Istorie 
„A.D. Henopol” şi care găzduia câteva articole grăitoare prin subiectele 
abordate. Dan Horia Mazilu dezvoltă subiectul, încercând o istorie la feminin, 
Constanţa Ghiţulescu nuanţează, într-o incitantă monografie, feminitatea 
medievală românească; moravurile unei societăţi din perspectiva eternei 
dualităţi masculin/feminin; un recent studiu colectiv ne vorbeşte despre 
stereotipuri feminine în cultura română (Szekely, 1995: 441-457; Iftimi, 
1995: 423-440; Mazilu, 2008; Ghiţulescu, 2004; Vasilescu, 2015).

Este binecunoscută formula: omul, măsură a istoriei, unica ei măsură, 
raţiunea ei de a fi (Lucien Febvre). Oamenii sunt singurele obiecte ale istoriei, 
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cu activităţi diverse, cu preocupări şi aptitudini variate, ce se amestecă, 
se ciocnesc, se contracarează şi sfârşesc prin a încheia între ele o pace de 
compromis, un modus vivendi numit viaţă, desprindem din reflecţiile de 
început ale volumului coordonat de Jacques Le Goff, Omul medieval (Iaşi: 
Polirom, 1999).

În viaţa de altădată, în umanitatea de odinioară vocea femeilor se distinge 
rar şi aparţine, de regulă, celor din păturile superioare. Femeia se defineşte 
drept soţie (doamnă), jupâneasă, văduvă, fecioară (mireasă). Percepţia asupra 
femeii se desfăşoară pe dimensiuni axate pe caracterul patriarhal al societăţii 
şi religie. Stăpână a spaţiului domestic, fidelă soţului şi autorităţii acestuia, 
o rotiţă subordonată, un secund al bărbatului. Condiţiile de trai, activităţile, 
preocupările erau dominate de universul familiei. Ea asigură existenţa şi buna 
funcţionare a acesteia. Dincolo de graniţele virtuale sau reale impuse de această 
viziune despre viaţă, au existat însă şi implicaţii sociale ori morale, prilejuri 
de socializare, preocupări cotidiene, fie acestea ceremonii de curte, ridicarea 
în rang a boierilor, primirea solilor etc.; dar şi logodne, căsătorii, botezuri, 
înmormântări – ritmuri ale vieţii, guvernate/dictate de Biserică, Biserica 
Creştină, instituţie care a conceptualizat şi a întregit portretul femeii. Nunţile, 
spre exemplu, au reprezentat prilejuri de socializare (inclusiv pentru familiile 
domnitoare), de reactualizare a bunelor relaţii cu vecinii, de fortificare a poziţiei 
la Poartă şi nu numai.

Grevată de o mulţime de pericole, toate constituind veritabile provocări, 
viaţa cotidiană a femeii din secolele medii nu a fost deloc lipsită de griji, 
indiferent de apartenenţa socială, religioasă sau etnică. Perioadele de insecuritate 
afectau întreaga comunitate: instabilitate politică, frecvente conflicte militare, 
calamităţi naturale.

Un profil mai nuanţat al femeii presupune şi implicare în viaţa politică 
a statului, fie nemijlocit, fie pasiv. Istoria atestă destule exemple, când fiice 
de domnitori au fost luate sau trimise ostatice, servind scopurilor politice sau 
militare. Curtea doamnei, Biserica doamnei, sunt teme care au completat profilul 
prezenţei feminine în viaţa premodernă. Un subiect aparte îl constituie femeile-
ctitor în Moldova medievală, despre care aflăm în documentele medievale 
sugestive detalii.

Ipostaze ale universului feminin, într-o lume a bărbaţilor, le desprindem, 
pe lângă hrisoave, condici, catastife, acte, şi din surse de factură narativă: 
cronici, memorii, scrisori, relatări de călătorie. Textele de proză descriu situaţii, 
practici, mentalităţi, concretul social al epocii în care au apărut şi, bineînţeles, 
umanitatea sau partea de umanitate, cu toate implicaţiile sale.

În particular, cronicile, aceste izvoare polivalente edificatoare.
Tiparul feminin care transpare din aceste pagini este unul impregnat de 

însemnul timpului când au fost scrise, de ochiul-valorizator al cronicarului-
scriitor, care a privit şi a văzut/închipuit/imaginat.

Trecutele vieţi de doamne şi domniţe au generat ampla, incitanta, 
palpabila scriere (cu acelaşi titlu) a lui Constantin Gane (reeditată în 1991 şi 
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la Chişinău), despre care Nicolae Iorga ţinea să remarce în 1933: „Domnul 
C. Gane cunoaşte perfect baza documentară a icoanelor pe care cu meşteşug 
literar le înfăţişează publicului capabil de a ceti… în acest vârtej de nebunie 
şi de înşelăciune, literatură bună. Talentul său învie figuri care nu meritau să 
fie uitate”. Lucrarea acoperă faptic istoria Ţării Româneşti şi a Moldovei, de 
la primele domnii la Unirea Principatelor (1859) şi derivă nemijlocit din acele 
zbuciumate, tumultoase, uneori subiective, dar cu atât mai preţioase, relatări 
cronicăreşti. O altă biografie romanţată a creionat Octav George Lecca (Domniţe 
şi jupânese române de altădată). Ne amintim şi de: Viaţa femeilor în trecutul 
românesc; Doamnele române; Femeile în viaţa neamului nostru, avându-l ca 
autor pe Nicolae Iorga sau Amărâte şi vesele vieţi de jupânese şi cucoane, de 
acelaşi Constantin Gane, care remarca: „Şi doar au trăit şi la noi, ca aiurea, dacă 
nu dame ilustre, dar jupânese de tot felul, unele foarte cuminte, altele totuşi şi 
ele galante! Dacă aceste femei nu şi-au scris Memoriile, pricina o fi că nu ştiau 
carte, iar biografii le-au lipsit, fiindcă altele erau grijile bieţilor noştri scribi de 
pe vremuri, decât de a lăsa posterităţii însemnări despre vieţile femeilor pe care 
le-au cunoscut. Pentru a le da deci de urme, trebuie multă răbdare; le găsim 
tupilate prin cronici şi letopiseţe, prin maldăre de acte vechi, catastife, zapise şi 
izvoade… putem reconstitui, oarecum, unele vieţi, sau crâmpeie de vieţi, sau 
anumite întâmplări din acele vieţi, de femei moarte de demult, care merită şi ele 
să nu fie date uitării, fiindcă, oricum, suntem doar toţi os din osul lor”.

Moralismul, fibră constitutivă a mentalului românesc, abundă în 
naraţiunea cronicărească; sensul lecţiei istoriei aflându-l aici sintetizat în 
maxime, proverbe, cugetări – un adevărat exerciţiu modelator (proverbele, 
zicătorile, ca şi textele sapienţiale sau paremiologice, foarte gustate, de 
altfel, rezumau o experienţă de viaţă şi o viziune despre viaţă). Cunoscător 
al meandrelor existenţiale, Costin Miron meditează, dar şi moralizează, 
animat de intenţia de corijare. Osânda trage la plată, conchide, grav, naratorul, 
comentând domnia Movileştilor. Simion îl urmează pe fratele Ieremia la tron, 
dar moare şi el, „otrăvit de cumnată-sa, de doamna lui Ieremiei vodă, trăgându 
domnia mai curând la feciorii săi, temându-se că să vor întemeia feciorii lui 
Simion vodă la domnia ţării” (Miron Costin, 1958: 57). Un episod nuvelistic, 
a cărui spectaculoasă derulare se încheie prin ispăşirea pedepsei pentru fapta 
necugetată: „au cădzutu pre mâna lui Schinder paşea şi biiata doamna cu 
coconul, Bogdan-vodă şi o samă de boeri. Pre boeri i-au scos Radul vodă pre 
toţi de la Schinderŭ-paşea, câţi era prinşi. Iar doamna la mare ocară au sositŭ, de 
care singură au mărturisit cătră boieri. Trecând cu carul, au vădzut pre boieri şi 
lăcrămândŭ au dzis: „Boieri, m-au ruşinat păgânul”. La această ocară au sositŭ 
casa lui Ieremiei-vodă şi poate hi pentru răutăţile ei, că era o fămeie răpitoare 
şi de frica lui Dumnedzău depărtată”. Drama stingerii Movileştilor este pusă 
aşadar în seama ambiţiilor nemăsurate ale Elizavetei: „Ce, de este vro osândă 
stângerea casei lui, din faptele doamnei sale este”. Stingându-se departe de ţară, 
printre pribegii imensei curţi otomane („Doamna au fostu după un agă turc, 
până la moartea sa, iar Bogdan-vodă copilul în tucie s-au săvârşit”). O secvenţă 
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dramatică, memorabilă, istoria în mic a unei firi voluntare şi, cu siguranţă, 
puternice, dar care totuşi nu este decât doamna domnitorului Ieremia-vodă.

Alexandru, feciorul lui Radul vodă, face nuntă la Tecuci cu fata lui 
Scărlet, vestit om între ţarigrădeni (Miron Costin, 1958: 91).

Barnovschi vodă ctitoreşte o seamă de biserici, între care şi una, aicea, în 
oraşŭ, de îmmă-sa făcută (Miron Costin, 1958: 94).

Veni jalobă din târgŭ la divanu de nişte fămei pre acel vătav nou [sluga 
lui Radul vodă] de silă ce le făcuse şi le bătuse în târgu…” (Miron Costin, 
1958: 90).

În monografia De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii 
lor aflăm detalii relevante despre obiceiurile meselor şi ospeţelor, „ţinute aicè 
într-aceste ţări de la vechii romani”, precum „a închina păhar pentru sănătăţile 
priietinilor ş-a împăraţilor”, dar şi mai vechiul obicei, ne spune Costin, 
citându-l pe Topeltin, care „dzice: „Muierile daţilor osăle părinţilor, a ficiorilor, 
a bărbaţilor şi altor rudenii cu bocet nespus mărgu după ose, cu plânsuri de 
mirat şi cuvinte de jele cuprindu osăle şi cu glas mare toată viiaţa omenească 
o plângu. Scrie Varro în cartea a 4, de viiaţa romanilor, cum cerca muiere, 
care avea glas mai bun, de cânta la osă”, precum acestaş şi aici în ţară să face 
şi pănă astădzi şi cu alăute” (Miron Costin, 1958: 272-273). Şi acestea le-am 
arătat, ţine să precizeze autorul, ca şi dintru acestea să se cunoască neamul cu 
obiceiurile că au ieşit de la Râmŭ.

De remarcat aceste apelative determinante generalizatoare: doamnă/
domniţă; mamă, văduvă; soră; mireasă, în fine, femeie(muiere), pe care Miron 
Costin (şi nu doar el), de cele mai multe ori, le preferă atunci când nuanţează, 
caracterizează, „construieşte” un personaj sau altul, introducându-l în scenă; 
istorisind o întâmplare sau alta. Nu întotdeauna, dar preferenţial. Nu e şi cazul 
„eroinelor”, să zicem aşa, din afara graniţelor ţării, cum este Ecaterina de 
Brandenburg; Elizabeta, regina Ungariei; sau Elena, soţia lui Menelau.

Din această perspectivă, cronica lui Neculce abundă în nume de doamne, 
domniţe şi jupânese antrenate într-un continuu spectacol al vieţii. Plastice, 
adevărate portrete în mişcare, având numele la purtător, personajele feminine 
găzduite de scriitura neculceană impresionează.

„Şi să şi apucă de făcu nuntă, cu o sor-a lui, domniţa Ileana. O dede 
după Neculaiu Costin, sin Miron logofăt, şi-l pusă şi hatman. Şi făcură nuntă 
frumoasă domnească, că era şi maică-sa cu dânsul, a răposatului Duca-vodă cel 
bătrân, cu alte fete mai mici, anume doamna Anastasia (Neculce, 1959: 119).

„Iară cându fu de toamnă, într-acel anŭ a domniei lui, s-apucă de făcu 
nuntă şie. Şi trimisă Brâncovanul pe fiică-sa Maria cu unchiu-său stolnicul 
Constantin Cantacozono şi maică-sa, doamna Stanca, şi cu mulţi alţi boieri şi 
giupânesă, rudenii din Ţara Muntenească. Şi le dede tuturor gazdă pen curţi 
boiereşti şi neguţitoreşti, grijă de toate, să nu le lipsască nemic. Iar pe 
mireasă îi dede gazdă în casăli lui Vasâlachi vornicului Gavriliţă. Şi acolo 
fecè nunta mireasa, iar domnia în curţile domneşti. Şi boierimea a doo 
ţări nuntiră trei săptămâni cu mare pofăli şi podoabe şi cu feluri de feluri 
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de muzice şi de pelivănii, de mirare în târgu în Ieşi. Pe-cee vreme şi eu,  
Ion Neculce, vel-vornicu, eram tânăr postelnicu şi mergém cu alţi postelnici 
împreună, cu toegeli a mână, pe gios, înaintea domnului. Şi după istovul 
nunţii, petrecu domnia pe boierii munteneşti pân-la Valea Adâncă”.

Curând însă începură a veni datornici de la Ţarigrad şi a-şi cere datoriile, 
urmează mazilirea, în circumstanţe jenante, dar doamna lui Constantin Duca, 
fata Brâncovanului, fiind tânără şi dezmierdată de tată-său, să bociè în gura mare 
munteneşte: „Aolo, aolo, că va pune taica pungă de pungă din Bucureşti pân-
în Ţarigrad şi, dzău, nu ne va lăsa şi iar ne vom întoarce cu domnia îndărăpt” 
(Neculce, 1959: 131).

E antrenantă, e o adevărată plăcere recitirea textului neculcean. Se 
cuvine reamintit în acest context portretul Aniţei, dens, şi atât de viu, tânăra 
zglobie, „pe care Dumitraşco-vodă, om bătrân, cu doamna plecată la Ţarigrad, 
şi-o luase ţiitoare, de o purta în vedeală între toată boierimea, de-o ţiné în braţi, 
de-o săruta şi o purta cu sălbi de galbeni şi cu haine de şahmarand, cu şlic 
de sobol şi cu multe odoare împodobită. Şi era tânără şi frumoasă şi plină de 
suleiman, ca o fată de rachieriţă. Şi o trimité cu carăta domnească, cu siimeni şi 
cu vornici şi cu comişi dzuoa amiadze mari pe uliţi, la feridiu şi pe la mănăstiri 
şi pe la vii, în plimbări. Şi făcé şi pe boieri de-ş trimité giupânesele cu dânsa. Şi 
după ce s-au mazilit, au luat-o cu dânsul ş-au dus-o în Ţarigrad cu dânsul ş-au 
măritat-o dup-o slugă a lui, după un grec. Că el, de bătrân, dinţi în gură n-avé. 
Dimineaţa îi înclié, de-i pune în gură, iar sara îi desclié cu încrop şi-i puné pe 
masă (Neculce, 1959: 86). O precizare, între altele, pe care o savurează însuşi 
autorul. Ca şi cea despre Duca-vodă cel Bătrân, care, nici mai mult, nici mai 
puţin, îşi cerné barba. Pe atâta se cunoşté că n-are acătare minte sau frica lui 
Dumnedzău. Şi care a sfârşit lamentabil, pus într-o sanie cu doi cai, unul albu 
şi unul murgu, şi cu hamuri de teiu, ca vai de dânsul. Agiungându la Suceavă, 
la un sat anume… au poftit puţintel lapte să mănânce. Iar femeia gazda i-au 
răspunsu că „n-avem lapte să-ţi dăm, c-au mâncat Duca-vodă vacili din ţară, 
de-l va mânca vermii iadului cei neadormiţi. Că nu ştié femeia acie că este 
singur el Duca-vodă” (Neculce, 1959: 80). Sunt punctări pline de vervă, absolut 
personale. Amănunte picante, pitoreşti, care stau în firea scrisului neculcean, 
luminând, în acelaşi timp, şi părţi neaşteptate ale imaginii construite de el.

Cronicile din imediata apropiere sau posterioare lui Neculce (Pseudo-
Nicolae Costin, 1661-1709); Pseudo-Nicolae Muste, 1661-1709; 1705-1729; 
Pseudo-Alexandru Amiras, 1661-1729, Letopiseţul Ţării Moldovei. 1709-1711 
de Nicolae Costin ş. a.) reiau, ca în nişte oglinzi paralele (în unele cazuri servind 
ele însele drept sursă primară cronicii lui Neculce), întâmplări, evenimente. Ar 
fi interesantă o privire comparativă, am şi încercat-o, tangenţial; pentru că, da, 
interesează, eventuale perspective diferite, relativizarea unghiurilor, a punctelor 
de vedere referitoare la acelaşi personaj istoric, la aceeaşi dramă; formările/
deformările aceleiaşi imagini, în funcţie de oglinda care le focalizează, or, 
fiecare dintre aceste texte vădeşte preocuparea de a oferi şi oferă, de fapt,  
o istorie posibilă a epocii respective.
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Parcurgem cu Nicolae Costin istorisirea evenimentelor din timpul scurtei 
şi zbuciumatei domnii a lui Dimitrie Cantemir , „cel care au făcut în ţară mare 
zorbalâc” – prin această frază îl introduce în scenă (am văzut şi la Neculce, 
dar un tablou mult superior ca expresivitate): „Dumenecă iunii 25, i-au făcut 
Dumitraşco-vodă masă mare împăratului…într-aceea dzi s-au veselit în casa 
cea mare, cu toţii; şi împărăteasa aşijderea cu doamna lui Dumitraşco-vodă în 
casa cea mică s-au ospătat (Nicolae Costin, 1990: 384).

Pseudo-Amiras (1661-1729) este o cronică importantă nu numai pentru 
variatele ştiri de natură istorică, culturală; cuprinsul ei bogat şi interesant 
dezvăluie şi momente relevante pentru subiectul pe care ni l-am propus spre 
discuţie. Sporadic, lacunar, dar continuu, doamnele, domniţele se perindă, 
venind/plecând/vieţuind, permanentizând clipa şi motivându-şi aflarea în 
pagina istoriei: „Atunce şi Grigorie-vodă, socotind să nu să tâmple vro 
primejdie ţărâi, şi-au trimis doamna şi cuconii şi pre maică-sa la Hotin, cum şi 
boiarii jupânesele…” (Pseudo-Amiras, 1975: 131); „Doamna Roxanda [mama 
lui Grigorie vodă] viind aicia cu fiiu-său, când au luat domniie, au şădzut aicia 
pănă în al treilea an. Apoi vădzind atâtea boale ce să tâmplasă într-aceşti ani 
aicia la Moldova, cum şi ea să bolnăvisă, s-au tras să margă la Ţarigrad să să 
schimbe dentr-acest aer de pe aicia. Şi încă au luat cu sine şi pe fiică-sa, domniţa 
Mărioara păhărniceasa, sora domnului” (Pseudo-Amiras, 1975: 147); „Însă 
dacă au vinit în scaon [Grigorie-vodă], s-au bucurat că au găsit pe doamnă-
sa vinită de la Veneţia. Că, după ci-au luat domniia la Udriiu, au trimis pe 
Sturdzea spătariul, cumnatu-său, de au adus pe doamnă-sa de la Vineţie şi fiind 
şi Grigorie–vodă la oaste, au fostu sosit doamna, căriia i-au eşit înainte multe 
giupâniase la Dunăre şi cu cinste au adus-o la Bucureşti. Doamna era îmbrăcată 
în haine frânceşti foarte frumoasă şi într-acela chip au fostu pănă au întrat 
în Bucureşti. Deci au lepădat hainele acialea şi au luat haine munteneşti…” 
(Pseudo-Amiras, 1975: 115); „Şi după cahvea [cafea] au poftit Grigorie-vodă 
pe spătariul Iordachi să aducă o cucoană a sa mică, ce avea ca de nouă ani,  
să o vadă; şi întâi au stătut spătarul Iordache pricină să nu o aducă, arătând că nu-i 
obiceiu ş-au rămas îngrijet, neştiind ce va să să lucriadză. E lei, după poronca 
domnului, au adus pe cucoană. Şi mergând de au sărutat mâna domnului, i-au 
dat Grigorie-vodă şi inel de logodnă cu fiiu-său Scarlat beizade… De aicia 
înainte, cât au mai şedzut acolo, miasă cu tabulhanali şi veselii şi giocuri nu 
numai în rândul de boierime, ce în toată slujitorimea şi în prostime şi în casă şi 
pe afar, cât să cădea la o logodnă domniască… Veselie au fostu şi giocuri, 
cu fel de fel de muzică cu fişicuri şi lumânări aprinse şi pe uscat şi pe apă, 
pen havudzuri, care lucru niceodată aicia în Moldova nu s-au făcut”. Şi, 
ca o constatare, pe final de istorisire: „Acestu domnu au avut patru cuconi 
şi o cucoană. Cel mai mare, acestu mai sus scris, Scarlat voevod şi Mateiu 
voevod şi Ghiorghie voevod şi Grigorie voevod şi domniţa Zmăragda” 
(Pseudo-Amiras, 1975: 147). De reţinut determinantul cucoană, mai rar 
întâlnit în textele noastre vechi ca sinonim pentru domniţă/fiică de domn 
sau demnitar.
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Pseudo-Enache Kogălniceanu – o cronică pentru perioada 1733-1744, 
impune prin descătuşarea expresiei pe care o anunţă, prin vioiciunea 
detaliului, iar uneori, chiar prin anecdotic sau umor (involuntar):  
„Iar Constantin-vodă [Mavrocordat] apucându-se de capul preuţilor să-i 
înveţe carte… au poroncit de au scos pe călugării greci di prin mănăstirili 
cele mari, orânduind preuţi de mir, zicând că grecii, când tămâiazi în biserică, 
pe mueri, stau câte un minut înainte fieştecăreie mueri de o tămâiazi şi  
o prăveşti din talpe pân-în cap, puind gând rău în capul lor acelor mueri” 
(Pseudo-Enache Kogălniceanu, 1987: 15).

Realităţi mai vesele, mai triste, care, redate în amănunt, sporesc 
credibilitatea, firescul relatării: „1753, ghenar 1, s-au săvârşit mărie-sa doamna 
Sultana, fiind bolnavă încă de cu vară, zicând că este grè, ce au fost eofracsi, 
cari, n-au putut pricepe doftorii. A dao zi, cu mari jale au rădicat boerii cei mari 
oasăle, cu mari adunari de vlădici şi egumeni, preuţi, gloate fără de număr, 
mergând şi domnul cu toate gloatele pe gios până la mănăstire Golii, făcând 
mari obidnuire domnul pentru doamnă. La cari cetind oasăle cu mari cântări şi 
înpărţiri de bani la săraci şi la tot norodul ce să afla acole, au îngropat-o acole 
denainte Precistii. De acole au luat boerii cu toţii pe domnu şi l-au dus la curte, 
mângâindu-l cu multe cuvinte dulci şi blândi” (Pseudo-Enache Kogălniceanu, 
1987: 60).

Cafeaua, altădată o surpriză arzătoare (citeşte: foarte fierbinte) pentru 
logofătul Ionică Tăutul, trimisul la Poartă, care, zice legenda, fiind îndemnat, 
sorbi felegeanul ca altă (oricare) băutură, devine, între timp, un atribut firesc 
(am văzut asta şi în relatările din Pseudo-Amiras) atât în spătăria cea mare 
a domnului, unde acesta îşi dă întâlnire „cu toţ boerii, şăzând cu părintele 
mitropolitul şi cu toţi arhiereii, scoţând cofeturi, vutcă şi café”, dar şi în ietacul 
doamnei: „Înlăuntru la doamna, iarăş au făcut doamna Raliţa asămine…au adus 
café, dulceţi, şărbet…, făcându-le şi alte ţărmonii, mergând toate giupânesile de 
i-au sărutat mâna (Pseudo-Enache Kogălniceanu, 1987: 102).

Matei Ghica, mare amator de plimbări, de distracţii cu fast, jocuri, 
petreceri, după ospăţul oferit boierilor, „trimetea pe vornicu doamnii cu catastif 
ce avé pecetluit cu pecete gospod, în mâna lui, de câteva giupânesă mari, de le 
pofté ca să vie la Curte, arătând că este poroncă gospod. Şi aducé şi ovreice de 
juca cu toatele la Curte şi domnul cu doamna făcé priveală” (Pseudo-Enache 
Kogălniceanu, 1987: 67).

Viaţa pulsează din plin, ca şi poverile pe umerii celor mici, în parte 
văcăritul sau alte impozite împovărătoare, despre care repetat aminteşte 
autorul. Ioan-vodă Mavrocordat, neobositul născocitor de impozite, „multe 
blăstămuri au luat de la săraci pentru văcărit, ales de la babele cele văduvi, până 
una au zvârlit cu o piatră în el, în ziua cari au purces din Eşi”. (Pseudo-Enache 
Kogălniceanu, 1987: 33).

Secvenţe memorabile se regăsesc destule în densa pânză narativă 
a acestei cronici, despre care spuneam că-şi dezvoltă subiectul/subiectele cu 
anume „dexteritate”, astfel că, odată prins în temă, devii curios să observi 
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sfârşitul cum va să vină, vorba lui Miron Costin. Episoade nuvelistice, nuclee 
de epicitate bine conturate anunţă un autor care „simte” (sigur, în codul genului 
căruia îi rămâne fidel). Tensiunea descrierii nunţii unui slujitor al semeţului Ilie 
Canta, sfârşită tragic (mirele înjunghiat, „râmânând beata miriasă cu lacrămile 
pre obraz”) culminează prin tragic sfârşit şi pentru cel care a declanşat drama, 
domnitorul dispunând pedeapsa supremă: „au poruncit de l-au scos de la 
închisoari şi l-au scos la poarta ce mari şi l-au tăet”, naratorul nerefuzându-şi 
satisfacţia de a încheia moralizator: „Foarte rău au părut rudelor, dar în puţini 
zile le-au trecut mâhniciune, mântuindu-să şi ei de un nebun, căci totdiauna 
să necinstè şi ei cu faptile lui cele scârnavi, cari nu lipsiè niciodată de la el” 
(Pseudo-Enache Kogălniceanu, 1987: 105).

Povestea ovreului vânzător de roabe, palpitantă, întinsă pe câteva pagini, 
cu tot ce a precedat-o şi tot ce a urmat, vădeşte plăcerea de a povesti (cu nelipsitele 
„învăţăminte” pe final); sfârşeşte la fel de trist pentru unul dintre cei implicaţi, 
de data asta, însă, ironia sorţii, vinovat fără de vină. Un film caleidoscopic,  
o derulare tensionată, cu implicaţii neaşteptate. Viaţa întrece uneori imaginaţia. 
Sau alte relatări care nuanţează subiectul în discuţie: „Constantin Mavrocordat, 
în a treia domnie, hotărî să ridice femeile cele rele din pământul acesta. A strâns 
mai bine de 80 de muieri şi le-a închis la Mitropolie… Pe care doamna le căuta 
câteodată, trimeţindu-le pâini şi lumini, ca să nu şadă pe-ntuneric Ba le trimité 
şi câte un cântari-două de in, ca să nu şadă făr-de treabă. Căci aşa hotărâsi şi 
domnul, că de se va găsi cineva ca să le mărite şi câte să vor mărita, le vor 
slobozi” (Pseudo-Enache Kogălniceanu, 1987: 41).

Citesc de curând în cartea istoricului britanic Simion Sebag Montefiore, 
Ecaterina cea Mare & Potemkin. O poveste de dragoste imperială (citesc, 
şi gândul aleargă continuu la Biserica Albă de Ion Druţă: acelaşi personaj 
memorabil, între alţi mari şi mici, după cum i-a rostuit destinul – Potemkin): 
„Cunoscătorii feminităţii, ca Ligne [un apropiat al demnitarului rus], erau 
fascinaţi de aceste prinţese frumoase, gingaşe… şi apatice… Nu numai 
cosmopolitanismul şi luxul i se potriveau lui Potemkin, ci şi politica. Tronul 
Moldovei era foarte profitabil, dar şi extrem de periculos: capetele se pierdeau 
la fel de uşor, precum se strângeau averile. Ligne a auzit cum oftau doamnele 
de la curte. Aici a fost ucis tata din porunca Porţii, iar aici sora mea din porunca 
domnului” (Montefiore, 2016: 529-538).

Povestirea trebuie citită lăsându-vă purtaţi de imaginaţie, zice undeva 
Milan Kundera, sigur, în alt context, şi totuşi. Chiar dacă regimul narativ al 
cronicilor este unul special, chiar dacă vorbim în cazul acestor naraţiuni despre 
o expresivitate involuntară, nu le putem refuza avântul imaginativ, completând, 
prin fiece nouă lectură, ce a văzut şi a simţit, cu siguranţă, povestitorul, deşi 
nu a vădit, poate, întotdeauna acest lucru. Exemplele selectate au căutat să 
convingă şi ne motivează să revenim.

O primă concluzie ar fi: prezenţa feminină în textele vechi (în particular 
cronicile din Moldova secolelor XVII-XVIII), deşi sporadică şi prea puţin 
reliefată, este diversă şi complexă. O lume a trecutului, în care se învolburează 
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împreună patimi şi resentimente, ambiţii şi temperamente comportamentale – 
o realitate vie, dovadă a omului viu, care a vieţuit aici odată – parte a devenirii 
noastre, care transmite, în timp, valori, atitudini, modele.

Cuvioase, ingenue, voluntare, iubitoare, duplicitare, aventuroase, grijulii, 
isteţe, încrezătoare.

Asta zic cronicile despre strămoaşele noastre.
Şi urmaşele lor?
Ne vor spune cronicarii de mâine.
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DE  LA  REALITĂȚILE  „LUCEAFĂRULUI”
LA  PALIMPSESTUL SĂU:  CULTURA  ȘI  FILOSOFIA,

LIVRESCUL  ȘI  ARHETIPURILE

miroslaVa  LUCHIANCICOVA  (METLEAEVA)
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Prezentul demers constă în confirmarea sau contestarea ideii 
că anumite cuvinte-cheie esențiale din poemul „Luceafărul” pot fi citite ca un 
text liniar, ele mai fiind și generatoare de importante relații hipertextuale (în 
afara textului). Referindu-ne la lexicul modern computerizat, aceste cuvinte ale 
idiolectului pot fi considerate ca un fel de elemente-navigatori în respectivul 
spațiu hipertextual. Din acest punct de vedere, revenind la poemul „Luceafărul”, 
traducătorul trebuie să pornească din capul locului de pe poziţii hermeneutice, 
adică să înţeleagă că are în faţă o lucrare codificată.

Materialul empiric de analiză e reprezentat din fragmente de text ale 
poemului „Luceafărul”, ele reflectând calea auctorială de căutare a celui mai 
precis, complet, clar și expresiv semn lexical pentru transmiterea ideii sau 
stării de spirit a idiolectului în traducere.

Cuvinte-cheie: idiolect, elemente-navigatori, text liniar, codificare, 
spaţiul hipertextual.

Abstract. This is to confirm or deny the idea that certain essential 
keywords in the „Luceafărul” poem can be read as a linear text, and they also 
generate important hypertextual relationships (outside of the text). Referring 
to the modern computerized lexicon, these words of idiolect can be considered 
as some sort of navigational elements in that hypertext space. From this point 
of view, returning to the poem „Luceafărul”, the translator must start from the 
head of the place from hermeneutical positions, meaning to understand that he 
has a codified work in front of him.

The empirical analysis material is represented by text fragments of the 
„Luceafărul” poem, reflecting the auctorial path of searching for the most 
precise, complete, clear and expressive lexical sign for transmitting the idea or 
state of mind of the idiolect in translation.

Keywords: idiolect, navigational elements, linear text, coding, 
hypertextual space.

În nicio epocă nu există măcar un scriitor care ar fi pornit de la zero: în 
mod conştient sau inconştient în el e concentrată destulă experienţă literară 
naţională, pe care M. M. Bahtin o numea „memorie a literaturii”: „Marile creaţii 
literare sunt pregătite de secole, iar în epoca realizării lor se culeg doar roadele 
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pârguite în lungul şi complicatul proces al coacerii. Încercând a înţelege şi 
a explica o lucrare doar pornind de la condiţiile epocii, doar a condiţiilor 
timpului apropiat, noi nu vom pătrunde niciodată în sensurile ei profunde 
(Бахтин, 2012: 444 р.).

Luând în considerare faptul că nu există încă o definiție clară 
a noțiunii de hipertextualitate, ca trăsătură esențială a neliniarului web-text, 
noi ne conformăm poziției cercetătorilor georgieni Vardzelașvili și Pevnaia 
în raport cu hipertextualitatea ca o trăsătură generală a textului, ea fiind 
„legată de gândirea asociativă a omului, iar în interiorul sistemului textual 
cu principiul de interacțiune dintre extratext și intertext. (…) Mai mult, 
chiar un cuvânt cheie separat al unei lingvoculturi (concept de bază) 
ei consideră că poate fi citit ca un text generator de relații hipertextuale” 
(Вардзелашвили, 2017: 12).

Ipoteza, precum că hipertextualitatea e un proces coerent, în sens de 
sistem derulant al unor procese psiholingvistice în conformitate cu timpul 
respectiv, se bazează pe activitatea unei conștiințe sesizabile, una „care cugetă, 
înțelege, interpretează și reacționează emotiv la sensul, ritmul și tonalitatea 
textului” (Левый, 2007: 5). Iar hipertextul din studiul nostru este voluminoasa 
informație interpretativă din afara textului principal, ale cărui părți pot fi unite 
în procesul traducerii prin note și citate.

Sarcina analizei constă în confirmarea sau contestarea ideii că anumite 
cuvinte-cheie esențiale din poemul „Luceafărul” pot fi citite ca un text liniar, ele 
mai fiind și generatoare de importante relații hipertextuale (în afara textului). 
Referindu-ne la lexicul modern computerizat, aceste cuvinte ale idiolectului pot 
fi considerate ca un fel de elemente-navigatori în respectivul spațiu hipertextual.

Materialul empiric de analiză e reprezentat din fragmente de text ale 
poemului „Luceafărul”, ele reflectând calea auctorială de căutare a celui mai 
precis, complet, clar și expresiv semn lexical pentru transmiterea ideii sau stării 
de spirit a idiolectului în traducere.

Lecturând, apoi traducând în continuare strofa 16, ne-am ciocnit de un 
fenomen curios, care ne-a pus în situaţia să consultăm diverse surse pentru 
a descifra una din imagini, codificată, după părerea noastră, cea care explică 
constituenta filozofică a poemului „Luceafărul”. Iar această imagine e dată de 
cuvântul trestie/тростник, cu care în procesul traducerii se produc diferite 
metamorfoze. Toţi traducătorii anteriori îl evitau. După logica lucrurilor, 
Luceafărul – steaua preschimbată atunci când iese din apa mării – poate purta 
în mână sceptrul, cârja, tirsul, toiagul împodobit cu iarbă de mare, cu plante 
subacvatice, dar nu cu trestie. Totodată poezia, precum şi altă creaţie nu poate 
fi preţuită conform logicii matematice. Salieri din lucrarea lui A. S. Puşkin 
„Moţart şi Salieri”, caracter raţional, încearcă să verifice armonia cu ajutorul 
algebrei. Predecesorii traducători, urmând logica obişnuită, „îl corectează” 
pe Eminescu: în versiunile Kojevnikov-Mirimskii şi Samoilov trestia devine 
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iarbă de mare, la Brodski- plantă subacvatică. Perov evită acest cuvânt, iar 
Kojevnikov în versiunea anului 1981, în genere, scrie că «На посохе его венок/ 
Из лилий белоснежных» (Pe toiagul lui este o coroană/Din nuferi albi).

Astfel, contactând cu textul, fiecare dintre ei ar fi încercat aparent să 
atenueze presupusa gafă a poetului, „corectând” în felul său cu ce era încununat 
obiectul purtat de luceafăr. Vorbind despre Eminescu, ca unul dintre marii 
romantici, este imposibilă eliminarea din creaţia lui evidentele elemente ale 
simbolismului, toate indisolubil legate nu doar de filozofia germană, dar şi 
de cea franceză, mult mai timpurie. Acestea au avut o uriaşă influenţă asupra 
concepţiei europene despre lume, inclusiv asupra gânditorilor germani. Din 
acest punct de vedere, revenind la poemul „Luceafărul”, traducătorul trebuie 
să pornească din capul locului de pe poziţii hermeneutice, adică să înţeleagă că 
are în faţă o lucrare codificată. În spatele oricărui cuvânt poate să se ascundă un 
simbol, fapt care complică extrem de mult procesul de transformare a textului 
în arealul altei limbi. Această situaţie îngustează descătuşarea creatoare, dar 
necesită o activitate cognitivă la limită pentru descoperirea precedentului 
textual şi ulterioara lui descifrare, lucru pentru care se cheltuie nu doar timpul, 
dar şi potenţialul fizico-psihologic al traducătorului. Uneori, doar intuiţia poate 
sugera, dacă există sau nu sens în afara textului.

Am pornit de la Pascal la Schopenhauer, Nietzsche şi invers. Pornind 
de la meticulozitatea cu care poetul îşi alege fiecare cuvânt din poem, e greu 
de imaginat o oarecare gafă auctorială în acest fenomen literar. Era evident că 
în spatele acestui cuvânt trebuie să existe ceva. Studiind mediul temporal al lui 
Eminescu, atmosfera culturală a celei de a doua jumătăţi a secolului XIX, cele 
mai influente curente filozofice, nu se poate face abstracţie de personalitatea 
lui Nietzsche. Filozoful şi matematicianul englez Paul Strathern în cartea sa 
„Nietzsche în 90 de minute”, în care e dată o scurtă trecere în revistă a vieţii şi 
ideilor lui Nietzsche include şi următorul extras din concepţiile acestui filozof: 
„Atunci când vorbesc despre Platon, Pascal, Spinoza şi Goethe, simt sângele 
curgând prin mine” (Стреттерн, 2005: 54). Acest citat nu este ales întâmplător, 
deoarece el se referă la o personalitate contemporană lui Eminescu. Mulţi 
cercetători au încercat să găsească analogii între aceşti oameni, chiar şi în 
aspectul fizic. Concepţiile lor despre lume s-au format în una şi aceeaşi epocă, 
iar preferinţele şi evenimentele ştiinţifice care le însoţeau au avut o influenţă 
enormă asupra multor intelectuali, indiferent de apartenenţa lor naţională. 
Mediul temporal al epocii, indiscutabil, a devenit parte componentă a 
concepţiilor poetului. Pascal a influenţat extrem de mult ulterioara cultură şi 
filozofie. Pascal a prevăzut un şir de idei ale lui Leibniz, p. Beyle, Rousseau, 
Helvétius, Kant, Schopenhauer, Max Scheler şi ale altora. Existenţialiştii îşi trag 
cursul filozofiei lor de la el. Iniţial, influenţa opiniilor pascaliene la formarea 
filozofică a lui Nietzsche s-a relevat, relativ, prin Arthur Schopenhauer. Adoptând 
această viziune tragică a lumii şi a omului, în 1871-1880 alege să analizeze 
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cultura Greciei antice (tragedia, filozofia, religia). Dacă în viziunea lui Pascal 
tragismul existenţei umane e legată de rătăcirea omului în faţa infinitului, la 
Schopenhauer – cu neputinţa individului în raport cu „lucrul în sine”, înţeleasă 
ca o „voinţă oarbă de viaţă”, atunci la Nietzsche – cu groaza omului în faţa 
„haosului dionisiac” al vieţii şi instinctelor oarbe ale propriei firi [Паскаль  
и Ницше: sursa electronică]. Să ne imaginăm că Eminescu, cunoscând destul 
de bine filozofia, ar fi avut vreun contact cu concepţiile filozofice ale lui Blaise 
Pascal. Revenind la citatul din Nietzsche, să fim atenţi la numele lui Pascal mult 
mai cunoscut în spaţiul sovietic şi postsovietic ca un remarcabil fizician şi mai 
puţin citat ca filozof.

De ce toiagul din mâna Luceafărului este înfăşurat cu trestie? Această 
întrebare m-a silit de nenumărate ori să revin asupra strofei 16. Cuvântul trestie 
din poemul eminescian, din punctul nostru de vedere, nu apare întâmplător, 
deoarece începând cu secolul XVIII în limbajul filozofic a intrat cunoscuta 
până-n ziua de azi expresie „trestie gânditoare” care caracterizează potenţialul 
intelectual comun al umanităţii şi formulată de Blaise Pascal. Surprinzătoarea 
imagine a „trestiei gânditoare”, roseau pensant, avea menirea să transmită 
tragica şi paradoxala existenţă umană: măreţia acestei trestii, cea mai firavă în 
natură şi în Univers, e să aibă capacitatea gândirii şi totodată să se simtă cea 
mai nefericită şi mai neimportantă. Cea mai cunoscută expresie a lui Pascal din 
volumul său „Gândiri”: „Trestie gânditoare ‒ Omul nu este decât o trestie, cea 
mai fragilă din natură: dar este o trestie gânditoare. Nu e nevoie ca universul 
întreg să se înverşuneze împotriva lui pentru a-l zdrobi. Un abur, o picătură de 
apă sunt de ajuns pentru a-l ucide. Dar chiar dacă universul întreg l-ar zdrobi, 
omul tot ar fi mai nobil decât cel care-l ucide pentru că el ştie că moare şi  
e conştient de avantajul pe care universul îl are faţă de el, din faptul că acesta 
nu ştie nimic. Toată demnitatea noastră stă în gândire…” (Pascal, 2000: 215).

În a doua jumătate a secolului XIX pentru un intelectual european 
această expresie era una precedentă, adică una care nu necesita vreo 
explicaţie, făcând aluzie la ce se referă cel care o rosteşte. Versiunea 
definitivă a traducerii strofei 16 este următoarea: Легко волну стряхнув 
с плеча,/ В окно он проникает,/ В деснице посох, как свеча,/ Чей верх 
тростник венчает. /

Literal: Uşor scuturând undA(val) de pe umăr/El pătrunde prin 
fereastră,/ În mâna lui toiagul ca lumânarea,/ Vârful căruia-i încununat 
de o trestie.

În plus, în versiunea definitivă a traducerii în locul cuvântului sceptru 
(жезл) am preferat pe toiag, care seamănă cu o lumânare. Astfel, am încercat 
să unesc două sensuri ale cuvântului toiag şi să păstrez trestia autorului cu 
subtextul său simbolic, acesta aducând lumină asupra interpretărilor multor 
enigme ale textului legate de codul filozofic al poeziei eminesciene. Se prea 
poate, e vorba de simbolul năzuinţei geniului de a înfrunta prăpastia dintre 
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indiferenţa şi autosuficienţa eternităţii, adică dintre viaţă şi moarte. Iar toiagul, 
înfăşurat cu trestie poate fi cheia magică, simbolul impetuoasei şi pătimaşei 
dorinţe de a uni aceste esenţe incompatibile. Precum consideră şi Pascal: 
„Nimic nu este mai important pentru un om decât starea sa. Nimic nu este 
mai de temut pentru el decât veşnicia” (Pascal, 2000: 172). Anume moartea 
deschide porţile îngrozitoarei eternităţi şi ameninţă cu asta orice clipă a vieţii 
umane. Eternitatea/ Hyperion sau (dacă avem în vedere personalitatea poetului) 
geniul/ „trestia gânditoare”, precum e şi Cătălina, sunt atrăgătoare, dar şi 
înfricoşător de respingătoare. Două făpturi de genuri diferite, pline de dorinţa 
de a se cunoaşte reciproc, dar în cazul unei treceri dintr-o sferă în alta fără vreo 
posibilitate de a rămâne ele însele. Obţinând eternitate, Cătălina pierde acel 
ceva cu care e în stare să-l atragă pe Hyperion. Ea este acel ghem pătimaş de 
carne vie, înzestrată cu acel sentiment de scurgere a timpului şi al eternităţii lui, 
inaccesibil lui Hyperion, dar şi a capacităţii de a nu fi singură şi de a se întrupa 
în altcineva. Ea mai este în imposibilitatea de a accepta înspăimântătorul 
pentru ea frig al eternităţii şi să devină, în ultima instanţă, parte componentă 
din el, adică să-şi trădeze natura, aşa sau altfel, dăruită de Creator. Este efemeră 
presupunerea lui Hyperion că ea, atât de atrăgătoare prin neasemănare cu el, va 
rămâne la fel şi după ce va obţine eternitatea. Doar pentru Cătălina eternitatea 
şi moartea sunt identice, adică sunt unul şi acelaşi lucru. La fel şi Hyperion – 
Luceafărul, pierzând nemurirea, nu va mai fi cel care îi înfioară inima Cătălinei 
cu acea misterioasă atracţie sau tainic dor: el va deveni unul din muritorii de 
rând, un rival ordinar al lui Cătălin, lipsindu-se de acele calităţi care-l făceau 
superior în raport cu pretendenţii pământeni la inima Cătălinei. Spiritualitatea, 
calitatea intelectuală superioară a omului, va fi doar o părticică nemăsurat de 
mică care îi rămâne lui Hyperion, celui pentru care timpul nu are măsură, el fiind 
o componentă a Absolutului, aducându-i aminte despre năzuinţa sa pierdută 
pentru totdeauna de a atinge imposibilul. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
relaţiile dintre un geniu şi omul de rând, dar şi la ei există acele aspecte generale 
care pot fi atribuite noţiunii de „trestie gânditoare”. Însă acest lucru nu schimbă 
nimic din destinul geniului, apropiindu-l foarte mult de soarta lui Hyperion. 
Primul indice de metamorfoză imperfectă a Absolutului universal, din punctul 
de vedere al unui muritor de rând, la Eminescu apare în cuvintele Cătălinei, 
care tocmai este acea „trestie gânditoare”, imperfectă slabă, nestatornică, dar 
firea naturii sale duplicitare fiind una gânditoare:

Eminescu, str. 24: Străin la vorbă şi la port,/ Luceşti fără de viaţă,/ Căci 
eu sunt vie, tu eşti mort,/ Şi ochiul tău mă-ngheaţă

Metleaeva, str. 24:Ты чужд в речах и не как все/ В безжизненном 
сиянье,/ Ведь я жива, а ты, как смерть,/ Мне леденишь сознанье/.

În procesul traducerii mai multor strofe, am fost nevoită să ţin cont de 
ceea ce Milan Kundera defineşte „conspiraţia detaliilor” (Кундера, 2009: 218). 
Cuvinte separate, descrierea înfăţişării exterioare, acţiuni conspirative care duc 
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la metamorfoze ale personajelor, nu reprezintă un tablou al schimbărilor de 
lungă durată, ci o izbucnire a iluminărilor pregătite de procesul subconştient şi 
aruncate afară. Mişcarea în spaţiu şi timp a imaginilor literare de la arhetipuri 
şi până la caractere presupune nişte procedee culturale deja acumulate şi nişte 
procedee de conturare devenite tiraje emblematice (Prometeu, Demon, Faust, 
Makbet etc), ele contribuind la formarea unui fundal aparte, pe care personajul 
apare în cu totul alte dimensiuni. Deseori se invocă paralele dintre poemul 
„Luceafărul” şi drama mistică a lui Bairon „Cain”, în care este creat chipul dublu 
al răzvrătitului-pământean Cain şi al cerescului Lucifer, care, la fel ca primul, 
s-a răsculat împotriva Creatorului şi a întregii ordini universale. Dar nici una 
din aceste caracteristici nu are nimic în comun cu personajul poemului 
eminescian. La această apropiere speculativă a contribuit într-o mare măsură 
ortografierea, rezonanța şi semnificaţia cuvintelor Lucifer şi Luceafărul. „Însă 
„hipnoza cuvintelor” este atât de mare, încât îi poate induce în eroare chiar şi 
pe traducătorii avizaţi…” (Condrea, 2006: 41).

La Eminescu nu se urmăreşte reciprocitatea acestor două cuvinte la nivel 
arhetipal. Să pornim de la faptul că la Eminescu luceafărul e un apelativ arhaic 
al corpului ceresc – în cosmogonia populară românească e vorba de o stea de 
dimineaţă şi de seară – şi nu un nume personal. Nicăieri nu este consemnat în 
original ca un nume personal adică cu majusculă.

„Numele propriu de persoană se deosibeşte de numele comun prin faptul 
că în acest caz, ca semn lingvistic, în expresia lui Saussure, el leagă imaginea 
acustică nu de un concept general, ci de un individ concret, particular” 
(Condrea, 2006: 156). De altfel, traducerile în alte limbi ale poemului nu conţin 
în titlu cuvântul luceafăr. De exemplu, denumirea poemului în limba germană 
este «Der Abendstern»; în engleză – «Evening Star»; în franceză – «Vesper»; 
în suedeză – «Hesperos»; în spaniolă – El Lucero”; în italiană – „Iperione”, 
inclusiv toate denumirile au sensul nominal de stea sau astru. Însă în toate cele 
cinci traduceri canonice în limba rusă cuvântul „stea” („luceafăr”) e dat ca nume 
propriu personal (cu literă mare). Numele luceafărului-stea este Hyperion şi în 
poemul eminescian el este redat pentru prima dată de către Creator-Demiurg. 
Adică, la Eminescu nu e vorba de Lucifer, în timp ce la Byron Lucifer e numele 
propriu al îngerului decăzut, cel care reprezintă spiritul îndoielii şi al răzvrătirii 
şi care-l ironizează pe Creator, susţinându-l în acest sens şi pe Cain.

Un comentariu exhaustiv în acest sens pentru noi sunt aprecierile Ioanei 
Em. Petrescu despre natura demonismului în creaţia lui Eminescu, în special, 
în „Luceafărul”. Mai întâi de toate, ea atrage atenţia asupra interpretării 
fenomenului în sens antic, citându-l pe Tudor Vianu: „Accepţia grecescului 
daimon e similară cu cea a latinescului genius” (Vianu, 1994: 66), citat după 
(Petrescu, 1994: 208). Echivalenţa originară a termenilor daimon – genius 
explică frecventa sinonimie demon – geniu din opera lui Eminescu. Evident, 
termenul de demon (daimon) nu are conotaţii etice, aşa cum va avea accepţia 
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creştină a demonului, înger rebel şi pedepsit; el se apropie în schimb de accepţia 
goetheană a demonicului, care ar fi în interpretarea lui Lucian Blaga – „o putere, 
nu lipsită de-o oarece transcendentă, care izbucneşte în anume oameni (…).  
O putere magică, un duh pozitiv al creaţiei, al productivităţii, al faptei” 
(Petrescu, 1994: 68).

Un studiu fundamental al cercetătoarei italiene Gisele Vanhese, a apărut 
mai întâi în Franţa (Dijon, 2011) apoi în versiune românească şi conţine  
o noutate, care constă în coborârea în adâncurile imaginarului eminescian, 
acolo unde, precum subliniază academicianul Mihai Cimpoi, „încep să se 
configureze reprezentările abisale, magmatice, „neptunice”, care constituie faza 
aurorală, prototextuală a genezei poemului” (Cimpoi, 2016: 4). Totodată şi la 
Gisele Vanhese se observă continuarea aceluiaşi leitmotiv al „îngerului căzut”.  
În viziunea autoarei, a doua descriere a Luceafărului ne demonstrează „singurele 
momente textuale de inflorescenţă când, prin intermediul reprezentării poetice, 
se prefigurează imaginea demonului romantic…” (Vanhese, 2014: 89). Totuşi, 
ne permitem să nu fim de acord cu acest punct de vedere, considerând că este 
imposibil să pui un semn absolut al egalităţii între luceafăr şi îngeri căzuţi. 
Căzut poate fi numit doar în sensul direct al cuvântului, deoarece pentru a se 
produce transformarea şi a lua înfăţişare umană în faţa iubitei pământene, el 
este nevoit să se arunce din înălţimile Universului în mare.

Precizăm că şi înger, şi demon el i se pare doar Cătălinei. Deşi 
apariţiile şi portretele luceafărului transformat sunt prezentate de către autor 
detaşat, ca şi cum l-ar obiectiviza pe efemerul suveran al viselor Cătălinei, 
anume ea îi spune la prima şi la a doua lor întâlnire. Personajul lui Eminescu 
nu este un înger respins, nu este exilat din înaltul cerului. El este fiul iubit al 
Creatorului, venit în faţa lui într-un moment de vârf al haosului din interior 
creat de tentaţia de a cunoaşte în domeniul sentimentelor ceva necunoscut 
şi misterios. Precum confirmă filozoful-panteist Benedictus Spinoza, 
atunci când omul cunoaşte lucrurile şi fenomenele naturii, el îl cunoaște şi 
pe Dumnezeu. Luceafărul-Hyperion tinde să cunoască lumea umană prin 
sentimentul de iubire. Şi oricât de mult s-ar strădui unii cercetători ai creaţiei 
eminesciene să separe poemul de perceperea filozofică a poetului, aceştia nu 
vor fi în stare să facă abstracţie de afirmaţiile sale referitoare la concepţiile 
gânditorului englez John Locke, creatorul teoriei despre originea tuturor 
cunoştinţelor din experienţa senzitivă. În genere, toată filozofia europeană  
a secolului XVIII a avut o influenţă enormă asupra concepţiilor despre lume 
a secolelor ulterioare. Toate aceste subtilităţi ale filozofiei iluministe îi erau 
bine cunoscute lui Eminescu, mai ales atunci când l-a tradus pe Immanuel 
Kant, cel care negând materialismul mecanic şi recunoscând existenţa lumii 
obiective, considera că această lume este inaccesibilă cunoaşterii („obiect în 
sine”) că spaţiul şi timpul sunt forme subiective ale cunoaşterii, că raţiunea 
dictează naturii legile sale.
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IDENTITATEA  FRACTURATĂ  SAU  DESPRE
DUBLUL  DEMONIC  ÎN  ROMANUL

„ELIXIRUL  DIAVOLULUI”  DE  E.T.A.  HOFFMANN

olesea  GÎRLEA
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Încă înainte de apariția romanului Elixirele diavolului 
E.T.A. Hoffmann s-a confruntat cu o serie de refuzuri din partea editorilor și 
o serie de reticențe din partea criticilor literari. Astfel încât, pe parcurs, după 
trecerea în neființă, romanul a fost tradus în franceză și engleză și a constituit reper 
de investigare în articolele științifice și în teze de doctorat, a oscilat în aprecierile 
critice fiind încadrat în diferite curente: romantic, realist, modernist.

Ne vom axa în comunicarea noastră pe dedublarea demonică a protago-
nistului, dar și pe alte ipostaze ale diabolicului în roman.

Cuvinte-cheie: dublu, diavol, inconștient, fracturarea (scindarea) eului, 
identitate, depersonalizare.

Dintre toți romanticii germani Ernest Theodor Amadeus von Hoffmann 
(24.01.1776 Königsberg/azi Kaliningrad – 25.06.1822 Berlin) este considerat 
pe bună dreptate un deschizător de drumuri în explorarea imaginarului literar, 
a cărui supremație a fost revendicată de romanticii din întreaga Europă. Cărțile 
lui au fost un model și au constituit o influență pentru cei care s-au încumetat să 
scrie după el proza fantastică.

Scriitor, compozitor și pictor german. Între anii 1972-1995 își face 
studiile la drept în Königsberg, din 1796 în Glogau, apoi activează în 
continuare la curtea supremă din Berlin. După susținerea examenului de 
asesor în 1800 se mută la Posen. Hoffmann a oscilat adesea între pasiunea 
sa pentru muzică și alte preocupări. A compus o serie de simfonii, lieduri, 
opere și sonate, majoritatea fără nicio valoare. Fiind un admirator al muzicii 
lui Mozart și-a completat pseudonimul cu Amadeus. Scriitorul nu și-a neglijat 
niciodată ambițiile de compozitor, fiind considerat pe bună dreptate „un critic 
muzical important”14. A oferit lecții de muzică, a dirijat și chiar a montat piese 
și spectacole de operă.

Pasiunile sale pentru muzică, pictură și scris s-au aflat mereu contradicție 
cu ezitările unei alegeri concrete. Hoffmann a oscilat adesea între regăsirea sa 

1 Der Brockhaus Literatur. Schriftsteller, Werke, Epochen, Sachbegriffe. 
Leipzig, Mannheim: BrockhausGmbH, 2007.4
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ca personalitate prin înclinațiile către formarea artistică și siguranța existențială 
pe care i-o asigura cariera de jurist. Din cauza unui șir de caricaturi i se 
organizează un transfer disciplinar (Strafversetzung) în Plock. În 1804 devine 
consilier guvernamental în Varșovia. După ocuparea orașului de către trupele 
militare franceze, părăsește Varșovia și vine în 1807 în Berlin, unde încearcă 
să-și găsească un post de lucru. În 1808 devine capelmaistru teatral în Bamberg 
(Theaterkapellmeister). A activat în calitate de critic muzical, director adjunct, 
compozitor și pictor de decor teatral. Din 1814 se reîntoarce în funcția de 
judecător la curtea supremă de apel, compune mici compoziții muzicale, fiind 
întrerupt de pasiunea puternică a scrisului. A murit bolnav și singuratic.

Evoluția spirituală a lui Hoffmann a fost marcată de prietenia cu Theodor 
Gottlieb von Hippel, discipol a lui Emanuel Kant, ale căror cursuri le-a audiat 
la Universitatea din Königsberg, orașul natal. A fost o fire dificilă, depresivă 
și irascibilă, nevoit să se mute dintr-un oraș în altul din cauza conflictelor din 
diverse motive: politice, a datoriilor acumulate la jocurile de noroc, a patimilor 
pentru alcool. Printre operele sale relevante este cazul să enumerăm: Ulciorul 
de aur, Părerile despre viață ale motanului Murr, Elixirele diavolului, Omul de 
nisip, Piticuț zis Cinabru ș. a.

Încă înainte de publicarea manuscrisului Elixirele diavolului (1814) 
E.T.A. Hoffmann s-a confruntat cu o serie de refuzuri din partea editorilor 
și o serie de reticențe din partea criticilor literari. Editorul ziarului muzical 
Allgemeinen Musikalishem Zeitung (Ziarul general muzical), Friedrich 
Rochlitz, care a scris câteva recenzii pentru Hoffmann, a refuzat publicarea 
romanului. O altă cerere de publicare a Elixirelor… a fost înaintată de către 
Hoffmann editorului Friedrich von Cotta care l-a refuzat din nou, astfel încât 
Hoffmann a fost nevoit să expedieze romanul Elixirele… prietenului său Juluis 
Eduard Hitzig cu precizarea că ar fi de acord să accepte orice onorar oferit 
de acesta. Întrucât Hitzig urma să-și închidă definitiv editura (a falimentat), 
acesta a expediat romanul la editura Duncker und Humbold din Berlin unde  
a apărut prima și a doua parte a Elixirelor… în anul 1815.

Sursele de inspirație ale romanului: Hoffmann a vizitat mănăstirea 
de capucini din orașul Bamberg în 1812, deși în roman locul acțiunii este 
nedefinit „mănăstirea de capucini din orașul B*”, intuim că se referă la 
același lăcaș de cult. Pater Cyrillus, personaj ce apare în roman, a avut  
o existență în viața reală la mănăstirea din Bamberg. O influență considerabilă 
asupra Elixirelor… au avut-o romanele lui Carl Gross Der Genius. Aus den 
Papierenden der Marquis C* von G* (Geniul. Din notițele marchizului 
C* von G*, 1791-1795), la fel și romanul Călugărul (1976) de autorul 
englez Matthew Gregory Lewis. De altfel Hoffmann însuși face trimiteri 
intertextuale în susbsolul romanului său, precizând că protagonista Aurelia 
a citit textul lui Lewis și că la fel ca protagonista din romanul lui Lewis 
nutrește sentimente față de un slujitor al bisericii, această dragoste fiind 
mistuitoare, pe de o parte, și imposibilă de realizat, pe de alta. Călugărul lui 
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Lewis pe nume Ambrosio, la fel ca Medardus (călugărul lui Hoffmann) este 
un predicator de succes, care oscilează între imaginea candidă și senzuală 
a femeii, pe de o parte, între incest și omor, pe de altă parte. Din punct de 
vedere compozițional există diferențe considerabile între ambele romane. 
Diferența dintre Călugăr și Elixire, consemnată de criticii literari de atunci, 
se referă la gradul reflecției psihologice și exprimarea semiotică. Un 
interes deosebit a manifestat Hoffmann pentru textul lui Gottfried Heinrich 
Schubert Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (Opiniile 
despre partea întunecată a științelor naturale) (1808), căruia i-a mulțumit 
personal. Șederea lui Hoffmann în orășelul Bambmerg este legată și de 
interesele sale pentru cercetările științifice ale medicilor Adalbert Friedrich 
Marcus și Friedrich Speyer ale căror texte tratau probleme parapsihiatrice și 
paraștiințifice, precum și fenomenul psihologic al tranziției (psychologischen 
Grenzphänomen). De asemenea Hoffmann a manifestat interes pentru 
subconștient (Unbewußte), fenomenul scindării eului (Ich-Spaltung), 
halucinațiile și abaterile comportamentale, separarea subtilă dintre conceptele 
psihologice de sănătate și nebunie în psihologia iluministă.

Criticul literar german Detlef Kremer25 în monografia consacrată lui 
E.T.A. Hoffmann intitulată Hoffmann: Erzählungen und Romane (Hoffmann: 
Povestiri și romane, Berlin, 1999) constată o tăcere în critica literară în 
primii ani după apariția romanului Elixirele…, cu excepția fiicei vitrege a lui 
Goethe, Ottilie von Pogwish, care era încântată de scrierile fantastice și care 
și-a exprimat admirația față de apariția Elixirului… într-o scrisoare adresată 
mamei sale. Heinrich Heine își exprimă opinia în Briefen aus Berlin (Scrisori 
din Berlin) printr-o apreciere scurtă, comparativă între Elixirele… și romanul 
Călugărul care tratează aceleași probleme psihologice. Referitor la o istorie 
posibilă a recenziilor romanului Elixirele… la începutul sec. XIX nu se poate 
vorbi. Au fost mai multe păreri negative, cu excepția criticului literar Friedrich 
Hebbel care a accentuat importanța cărții.

În 1824 textul Elixirele este tradus și publicat în engleză cu o recenzie 
amplă semnată de John Gobson Lockhart în revista Blackwoodʼs Edinburgh 
Magazine. Prin această recenzie publicul german a fost familiarizat cu succesul 
Elixirului… în Anglia. Câteva date despre receptarea americană se rezumă 
la afirmarea importanței Elixirelor… accentuată de Edgar Allan Poe. Acesta 
a cercetat influența Elixirului… asupra unei povești a lui Nathanael Howthrones 
Alice Doaneʼs Appeal (Apelul lui Alice) (1835). În franceză Elixirele… a fost 
tradus de către Jean Michael Cohen, un translator prolific al literaturii europene 
în limba engleză. Receptarea lui Hoffmann în Franța are ca substrat referințe la 
romanul lui Balzac Elixirul de viață lungă, singurul roman în care fantasticul 
este infiltrat în opera scriitorului francez, acesta fiind preponderent autor realist. 
Balzac însuși a scris o prefață la Elixirele… lui Hoffmann. Nu este cunoscută 

2 Kremer, Detlef. E. T. A. Hoffmann: Erzählungen un Romane, Berlin, 1999.5
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o influență a romanului Elixirele… asupra literaturii ruse, în special asupra 
creației lui Dostoievski. Preponderent motivul dublului în literatura care  
a urmat după Hoffmann se datorează în mare parte Elixirelor diavolului.

Despre o nouă receptare a Elixirelor… se poate vorbi la începutul 
sec. XX cu contribuții axate pe motivul dublului și al scindării eului, precum 
și diverse consemnări psihologice. Studiul lui Otto Rank Dublul (1914), 
Das Unheimliche (Neliniștitul trad. n.) de S. Freud (1919) și Das Unbewußte 
im normalen und kanken Seelenleben (1925, Inconștientul vieții spirituale 
normale și bolnave) de C.G. Jung. Dacă la începutul interpretărilor romanului 
s-a atras atenție la complexele și genealogia identității, în special monografia 
lui Kurt Willmezirk despre creația lui Hoffmann (1939) care vedea în Elixire… 
o modalitate de reprezentare a „concepției despre lumea germană”  
(der deutschen Weltanschauung), dar și reconstrucția arborelui genealogic al 
familiei Medardus. Este cazul să amintim despre o teză de doctorat semnată 
de Elizabeth Kurtzer Stammbauroman in der neueren Literatur (Romanul 
din perspectiva arborelui genealogic/al genealogiilor în noua literatură), 
(1929) în care autorea încearcă să arate o ordine genealogică a familiei fictive 
a monahului. Wurf Segebrecht (1967) și Claudia Margis (1980) au analizat 
Elixirele… din perspectiva unei povești educative și formative Bildung- und 
Entwicklungsgeschichte. Horst Meixner în studiul Romantischer Figuralismus. 
Kritische Studien zu Romane von Amin, Eichendorff und Hoffmann 
(Figuralismul romantic. Studii critice la romanele lui Amin, Eichendorf și 
Hoffmann) (Frankfurt/ M1971) vorbește despre o structură triadă a romanului: 
Paradisul, Păcatul și Ispășirea. O retrospectivă asupra structurii diferențiate 
a eului aparține lui Sarah Kofman care a aplicat psihanaliza lui Lacan în studiul 
Vautour Rouge (Le double dans ʼles Elixiris du diableʼ dʼHoffmann (Vulturul 
roșu) Dublul din Elixirul diavolului de Hoffmann, 1975)), prin această lucrare 
au fost influențate ale două cercetări de doctorat ale lui Manfred Mamberger 
Soarele și Punciul. Diseminarea noțiunilor semantice la Hoffmann 
(Sonne un Punsch. Die Dissemination des romantischen Kunstbegriffs bei 
E.T. Hoffmann, 1986) și Johannes Harnischfeger Eroglifele lumii interioare. 
Critica romantică la E.T.A. Hoffmann (Die Hieroglyphen der inneren Welt. 
Romantikkritik bei E.T. Hoffmann, 1988). Manfred Memberger a pus accent 
pe forma diferită a Elixirelor reieșind din contextul psihologic și semiotic 
care trebuie luat în considerație, acesta își argumentează ideile pornind de 
la deconstrucția lui Derrida și semiologia lui Roland Barthes. Cercetările lui 
Manfred Mamberger și Johannes Harnischfeger au reușit să reflecte masiv 
modernitatea psihologică și semiotică a Elixirelor, care sunt întemeiate pe 
autoreflecția scrisului, a scriiturii în sensul lui Derrida.

Observăm că prin traducerile romanului Elixirele în limbile franceză și 
engleză s-au constituit premise de cunoaștere largă și investigare a acestuia în 
articole științifice și în teze de doctorat. Aprecierile critice au oscilat, romanul 



91

fiind încadrat în diferite curente: romantic, realist, modernist; respectiv au fost 
impuse diferite grile și metode de interpretare asupra aceluiași text.

Nu ne-am propus să prezentăm explorarea exhaustivă a subiectului 
romanului Elixiele…, ci să remarcăm câteva aspecte ce țin de psihanaliza 
inconștientului (dublul, scindarea eului, identitate, depersonalizare, dedublare, 
incest, impulsuri erotice. E cazul să remarcăm faptul că cercetările în domeniul 
psihologiei și psihanalizei scot la iveală accepții negative ale dublului, care ajung 
până la demonizarea acestuia. Otto Rank în capitolul intitulat The double as 
Immortal Self (Dublul ca sine imortal) din cartea Beyond Psychology (Dincolo 
de psihologie: 1958: 74) pune accent pe o mutație de sens a termenului dublu de 
la ideea de înger păzitor care asigură supraviețuirea și nemurirea sinelui, dublul 
devine opusul acestuia sau chiar crainicul morții. Astfel, de la un simbol al 
vieții veșnice la primitivi, dublul este transformat într-un prevestitor al morții în 
accepțiile civilizației moderne. Dublul apare, în această accepție, ca un „rău”. 
Această schimbare se datorează intervenției doctrinei creștine: „Dublu care 
apare după finalizarea acestui ciclu de mutații este „rău”, amenințător pentru 
omenire, acesta nu mai consolează. Această schimbare a fost provocată de 
doctrina creștină a imortalității fiind interpretată în acest mod de biserică. Care 
presupune acordarea dreptului la imortalitate celor buni și excluderea celor răi. 
Într-o anumită perioadă a Evului Mediu, această frică de a fi condamnat de 
Judecata de Apoi a devenit un cult al diavolului care, în esență, nu este decât 
personificarea dublului moralizator” (Robu, 2018, apud: 20).

Mitologiile lumii atesta mai multe tipuri de dubli care au capacitate 
pentru schimbare odată cu trecerea timpului. Otto Rank surprinde aceeași 
tendință de demonizare a dublului și în studiul Don Juan et le double (Don Juan 
și dublul): „De la statutul de înger, gardian al omului ce-i asigură imortalitatea, 
dublul devine încetul cu încetul conștiința persecutoare și martirizată a omului, 
diavolul” (Robu, 2018, apud: 48)

Identitatea confuză și opacă a personajului, Franz, ne apropie de 
caracteristicile tipice ale personajului romantic. Tatăl lui Franz un necunoscut, 
cu numele Franziscus, care a fost ispitit de Cel Rău, mama o prezență mai mult 
absentă în viața fiului, lăsat în grija celor de la mănăstire. Prima atracție erotică, 
în ipostaza surorii egumenului Leonardus îi hotărăște definitiv soarta lui Franz 
care avea drept ideal al vieții postura de preot. Acesta se călugărește și obține 
numele de Medardus, fiind convins astfel că a scăpat de ispitirile diavolești 
exprimate în atracții fizice din partea femeii. Înfățișarea unei identități caste, 
rănite este prima ipostază a lui Medardus.

Intriga romanului Elixirul diavolului apare într-o interdicție pe care 
o întâlnim adesea în basme, încălcarea căreia duce la o serie de probe inițiatice 
prin care trece personajul. Călugărul Medardus, căruia îi este încredințată 
camera de relicve află despre taina lădiței în care se păstrează elixirul diavolului. 
Din acest moment acesta oscilează între tentația de a gusta faimosul elixir și 
refuzul manifestat prin rugăciune și evitarea contactului direct cu lădița. Ispita 
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crește când un tânăr conte (Victorin, fratele său vitreg care seamănă izbitor cu 
Medardus) însoțit de preceptorul său pun pariu că sticluța cu elixirul diavolului 
conține un vin străvechi de Siracusa, ambii gustă din conținutul elixirului și 
constată că au dreptate, iar Medardus nu rezistă ispitirilor și face mai târziu 
același gest. Dacă pe parcursul romanului aflăm ce schimbări comportamentale 
au intervenit în viața primilor degustători ai elixirului, evoluția lui Medardus 
după consumul elixirului este prezentată detaliat. Acesta este cuprins de crize 
de nebunie fatală, mai ales după ce Aurelia îi mărturisește că simte pentru el 
o dragoste nestăvilită. Călugărul este decis să renunțe la legământul bisericesc 
în schimbul păcatului trupesc. Oficial Medardus plecă de la Mănăstire pentru  
a continua o misiune sacră la Roma, unde va trebui să se întâlnească cu papa. 
De facto, acesta renunță la misiunea sacră și încearcă să guste din farmecul 
vieții de mirean.

Printr-o rezumare simplă evoluția protagonistului ar putea fi prezentată 
astfel: Medardus, călugăr capucin din orașul B*, renunță la viața monahală 
după ce bea elixirul diavolului, comite o serie de omoruri, este încarcerat și 
trebuie să-și ispășească pedeapsa cu moartea, în final moare ca un sfânt și este 
deplâns de fețele luminate ale bisericii. O traiectorie sinuoasă și greu de parcurs 
cu un final pozitiv, am zice din start. Însă fantasticul la Hoffmann permite un 
astfel de periplu, opera acestui scriitor stă sub semnul punciului, personajele 
lui Hoffmann se delectează cu această băutură tare prin intermediul căreia 
se dezlănțuie imaginarul. Nu în zadar, G. Bachelard în Psihanaliza focului36 
a consacrat un capitol complexului hoffmann prin care explică contradicția 
arderii apei (punciul/alcoolul fiind o băutură care arde sau poate provoca arderea). 
Efectul punciului asupra comportamentului personajelor va fi definitoriu pentru 
evoluția evenimentelor din acest roman, iată câteva consecințe directe ale 
licorii: doctorul confundă castronul de punci cu un contrabas și lingura cu un 
arcuș, primarul începe să plângă în hohote pentru un fapt neînsemnat, doctorul 
Green încearcă să curețe luna care lumina în interiorul camerei etc.

Escapadele criminale ale lui Medardus nu sunt decât un vis, acestea 
fiind realizate de către dublul său contele Victorin. Asemănarea izbitoare 
dintre Medardus și contele Victorin este explicată prin faptul că ambii sunt 
fii ai aceluiași tată, Franciscus. Contesa călugăriță cea care i-a fost ca o mamă 
lui Medardus și mama Aureliei (sora contesei) au fost cândva îndrăgostite de 
Franciscus, cel care este tatăl copiilor Victorin, Medardus și Aurelia. Dublul 
lui Medardus care este Victorin, îl omoară pe Hermogen (fratele Aureliei) și pe 
Euphemia (mama lor vitregă), la fel încearcă să o ucidă și pe Aurelia. Ambii 
frați (unul fiind dublura celuilalt prin asemănarea fizică izbitoare) au același 
semn, o cruce roșie imprimată pe gât.

Observăm în acest roman, o tentativă de demonizare a tatălui prin 
multiplele escapade amoroase, din care au rezultat câțiva copii. Sigmund 

3 Bachelard, Gaston, Psihanaliza focului. Traducere din franceză de Lucia 
Ruxandra Munteanu, prefață de Romul Munteanu. București, 1989.6
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Freud în volumul VII intitulat Opere a făcut referințe la demonizarea tatălui 
în reprezentările copilului. Pentru S. Freud diavolul este o imagine copiată 
a tatălui și poate deveni un substitut al lui: „animalele care apar în zoofiliile 
copilului sunt cel mai frecvent substitute paterne” (Freud, 2002: 247). 
Franciscus (tatăl lui Medardus, Victorin și Aurelia) este demonizat prin 
forța seducției pe care a avut-o asupra femeilor din viața sa, prin acesta 
se explică acuplările întâmplătoare și apariția dublurilor lui Francesco 
cu însușiri demonice. Mama lui Hermogen se îndrăgostește de Francesco 
fiind deja căsătorită, această iubire interzisă și mistuitoare, generează 
tulburări comportamentale odată cu plecarea și căsătoria lui Francesco, 
cauza schimbărilor de comportament este în acord cu conceptul de diavol 
la S. Freud pe care l-am surprins și arătat mai sus, ideea surprinsă și în 
confesiunile Aureliei din romanul lui Hoffmann, prin care este demonizat 
tatăl copiilor:

„Lasă mai bine să stăm aici, micuța mea! Mama e în cabinetul albastru 
și vorbește cu diavolul! Habar n-aveam ce voia să spună cu asta, totuși am 
înlemnit de groază și am început să plâng amarnic. «surioară proastă, de ce 
plângi? Strigă Hermogen. Mama vorbește în fiecare zi cu diavolul dar el 
nu-i face nici un rău!» Mă temeam de Hermogen fiindcă avea o privire atât 
de întunecată și vorbea cu atâta asprime, încât am tăcut. Mama era de pe 
atunci foarte bolnăvicioasă, adeseori o apuca niște spasme groaznice, care 
o transpuneau într-o stare asemănătoare morții. Pe mine și pe Hermogen ne 
îndepărtau în asemenea momente. Eu nu încetam să jelesc, dar Hermogen 
vorbea morocănos ca pentru sine: «Asta e mâna diavolului» sau «Diavolul 
i-a făcut-o!» Așa a încolțit în mintea mea de copil ideea că mama are ceva 
comun cu o nălucă urâtă și răzbunătoare, căci altfel nu mi-l puteam închipui 
pe diavol, deoarece nu cunoșteam încă învățămintele bisericii. Într-o zi am 
fost lăsată singură și, fiind cuprinsă de neliniște și de spaimă, n-am putut fugi 
când m-am pomenit deodată că mă găsisem tocmai în cabinetul albăstrui, unde, 
după spusele lui Hermogen, mama vorbea cu diavolul. Ușa se deschise, mama 
intră, era de o paloare mortală și se îndreptă spre un perete gol. Exclamă cu 
o voce înăbușită, plină de tristețe: «Francesco, Francesco!» Atunci se mișcă și 
foșni în spatele peretelui ceva care, dându-se în lături scoase la iveală portretul 
unui bărbat frumos, în mărime naturală, înfășurat într-o mantie violetă. Statura, 
obrazul acestui bărbat îmi făcură o impresie de nedescris și am scos un strigăt 
de admirație: uitându-se în jur, mama mă observă abia atunci și strigă enervată: 
«Ce cauți aici, Aurelia? Cine te-a adus încoace?» De obicei atât de blândă și 
de bună, mama era acum atât de furioasă cum nu o mai văzusem niciodată. 
Credeam că eu sunt de vină. «Vai, am bâiguit printre lacrimi, m-au lăsat 
singură, eu n-am vrut să rămân aici!» Dar dându-mi seama că tabloul dispăruse, 
am exclamat: «Vai, portretul acela frumos, unde e frumosul portret?» Mama 
se ridică în brațe, mă sărută, mă mângâie și spuse: «Tu ești copilul meu cel 
mai bun și drag, dar tabloul nu trebuie să-l vadă nimeni. De altfel a dispărut 
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pentru totdeauna». N-am încredințat nimănui ce mi se întâmplase, numai lui 
Hermogen i-am spus odată: «Ascultă! Mama nu vorbește cu diavolul, ci cu un 
bărbat frumos, dar e numai un tablou care apare din perete la chemarea ei» 
Atunci Hermogen avu o privire rătăcită și murmură: «Diavolul poate lua orice 
înfățișare, ne spune domnul pater, dar mamei nu-i face nimic» Pe mine mă 
cuprinse groaza și l-am implorat pe Hermogen să nu mai vorbească de diavol” 
(Hoffmann, 1970: 256-258).

Reprezentarea tabloului prin care se demonizează tatăl va fi definitorie 
pentru destinul Aureliei, proiecțiile sexuale ale mamei își vor pune amprenta 
asupra persoanei iubite pe care o va alege fiica în viitor. Tabloul lui Francesco 
o vampirizează pe Aurelia, astfel încât ea îl alege drept partener ideal (animus) 
pe Medardus, cel care este dublura ideală/perfectă a lui Francesco. Observăm 
că proiecția din tablou reflectă o energie arhetipală din psihicul Aureliei, 
modelul ideal de bărbat care a vampirizat-o și pe mama ei. Francesco (tatăl) 
este perfecțiunea intrinsecă a proiecției lui Medardus (fiul). Chiar și atunci când 
Aurelia recunoaște în ipostaza lui Franciscus pe ucigașul fratelui și a mamei 
sale vitrege, ea nu încetează să-l iubească și recunoaște că prin condamnarea 
idealului ei de iubire la închisoare și pedeapsa cu moartea, se condamnă pe sine 
însăși. Modelul de perfecțiune al iubitului, menține perfecțiunea, proiecția nu 
eșuează atunci când simplul muritor nu poate menține perfecțiunea intrinsecă 
a proiecției idealizate, dimpotrivă ea se amplifică și se acceptă fără respingere, 
chiar dacă există anumite reticențe, apare dorința de a păstra relația. Barbara 
Hort autoarea studiului Vampirismul psihic din noi și din ceilalți analizează 
fenomenul psihologic al uciderii vampirului (persoanei care ne domină)  
„a ucide” un aspect anume al psihicului înseamnă doar că îi transformăm energia 
într-o altă încărcare, preferabil una mai sănătoasă (…) să „ucidem” vechile 
lor forme contaminate și să dăm naștere încarnărilor lor tot mai sănătoase 
(273). Retragerea proiecției iubitului arhetipal nu este binevenită, astfel încât 
protagonista își dorește să păstreze relația oricât de vampirică ar fi ea. Influența 
dominatoare a unor persoane poate anihila o parte din faptele nedemne ale 
acestora, dacă vorbim de o influență a unei iubiri vampirice sau a unor scopuri 
comune. Atât Francesco, tatăl lui Medardus, cât și Victorin, dublul și fratele 
lui Medardus au comis ucideri cu același cuțit. Ceea ce reușește să întreprindă 
Hoffmann prin romanul său este o demitizarea a mitului călugărului, prin 
crimele odioase pe carele comite dublul lui Medardus prezentat ca fiind însuși 
Medardus în acțiune, realizează apoi o remitizare a călugărului prin misiunea 
sacră pe care o are de înfăptuit, și o săvârșește în Roma.

Nu doar Medardus se confruntă și se identifică cu dublul său, ci și alte 
personaje. Un exemplu relevant în acest sens poate fi descrierea frizerului Peter 
Schönfeld care se contopește cu dublura sa, Peter Belcampo:

„Ah, prea stimate domn, în mine zace un individ infam și păcătos și 
grăiește: «Peter Schönfeld, nu fi prost crezând că ești, căci de fapt eu sunt tu, 
mă numesc Belcampo și sânt o idee genială și, dacă tu nu crezi asta, te dobor 
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cu un gând ascuțit ca vârful unui ac!» Acest om dușmănos, onorabil numit 
Belcampo, se dedă tuturor viciilor posibile; între altele se îndoiește adeseori 
de prezent, se m-bată crunt, lovește în dreapta și-n stânga și se desfrânează cu 
frumoase gânduri feciorelnice: acest Belcampo m-a zăpăcit cu totul pe mine, 
Peter Schönfeld, și m-a derutat complet, încât adeseori sar ca un dezmățat 
întinând culoarea inocenței, cântând în dulci jubilo, încălțat cu ciorapi albi de 
mătase și așezându-mă în c… Iertare pentru amândoi Peter Belcampo și Peter 
Schönfeld” (Hoffmann, 1970: 129).

Identitatea pictorului, un alt personaj din roman, este supusă și ea unui 
șir de evoluții crescătoare care pornește de la calificativul de „batjocoritor 
nemernic”, până la asemănarea cu diavolul și strigoiul.

Pe parcursul narațiunii aflăm care au fost efectele licorii diavolului 
asupra primului degustător, contele Victorin care a fost supus unor crize de 
nebunie și respectiv prin mila unui pădurar a fost adăpostit în casa lui, până 
în ziua în care Medardus ajunge din întâmplare în casa aceluiași pădurar. 
Victorin, cel care neagă originile sale nobile își asumă identitatea călugărului, 
fură elixirul diavolului de la Medardus și-l bea până la ultima picătură. 
Consumul repetat al elixirului diavolului devine generator al dedublărilor 
și al ambivalențelor, iată cum își prezintă contele destinul după ce a gustat 
conținutul misterios al sticlei:

„… întreaga mea fire se schimbase, că simțeam o sete arzătoare de 
plăcerile lumii, că viciul cu aspect ademenitor îmi apărea ca o culme a vieții, 
toate astea nu ți le mai spun; pe scurt existența mea deveni un șir de crime 
odioase, astfel încât cu toată devenirea mea diabolică m-am trădat, iar priorul 
m-a osândit la temniță pe viață. După câteva săptămâni petrecute în carcera 
umedă și întunecoasă, am început să mă blestem pe mine și pe viața mea, 
l-am hulit pe Dumnezeu și i-am hulit pe sfinți, când într-o zi Satana se ivi într-
un abur de foc și îmi puse că dacă îmi întorc sufletul de la Atotputernic și 
i-l încredințez diavolului, mă va elibera. Am căzut urlând în genunchi și am 
strigat: «Nu există niciun Dumnezeu căruia să-i slujesc, tu ești stăpânul meu 
și flăcările tale izvorăsc plăcerile vieții!» Atunci se ivi din văzduh un uragan, 
zidurile începură să duduie ca zguduite de cutremur, un sunet tăios șuieră prin 
carceră, gratiile ferestrelor căzură sfărâmate, iar eu m-am pomenit azvârlit de 
o forță invizibilă în curtea mănăstirii. Luna lumina printre nori și, în razele ei, 
statuia sfântului Anton, care se înălța alături de fântâna țâșnitoare din curtea 
mănăstirii, îmi apăru în întregime. O spaimă de negrăit îmi sfâșia inima. Plin de 
căință m-am rugat la picioarele sfântului. M-am dezis de necurat și am implorat 
îndurare; dar atunci nori grei s-au îngrămădit și din nou orcanul a vâjâit prin 
văzduh, mi-am pierdut cunoștința și m-am trezit în pădure, rătăcind nebun de 
foame și disperare (…)” (Hoffmann, 1970: 147-148).

Una din trăsăturile diavolului, spune D. Rougemont în studiul său Partea 
Diavolului este faptul că acesta este un perfect „maestru al confuzionismului” 
(Rougemont, 1999: 93) astfel încât, această trăsătură a diabolicului se poate 
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raporta și la romanul lui Hoffmann Elixirele… în care figura contelui Victorin 
se confundă cu cea a călugărului Medardus, ambii însușindu-și aceste confuzii 
de identitate încât devine greu să distingi unde începe și unde sfârșește această 
dublare „înrobire a vieții” în termenii lui Hoffmann (154), care duce la 
depersonalizare.

Medardus pleacă și se adăpostește la curtea prințului, acolo unde Aurelia 
îl recunoaște ca ucigaș al mamei sale vitrege și a fratelui ei Hermogen, fără  
a ști de fapt că Victorin (dublul lui Medardus), a comis aceste crime. Spre a scăpa 
de pedeapsă Medardus își însușește o altă identitate a prietenului său polonez 
Leonhard. Dacă asemănarea fizică dintre Victorin și Medardus este explicabilă 
pe seama provenienței genetice, ambii fiind fii ai aceluiași tată. Este pusă sub 
semnul întrebării asemănarea dintre Medardus și polonezul Leonhard. Însușirea 
identității amicului său, confirmarea acestor suprapuneri de identități de către 
alte personaje duce la depersonalizarea lui Medardus. Eul personajului devine 
susceptibil la câteva impersonalizări prin această capacitate de metamorfozare 
ontică. Calificativele transformărilor prin dedublare și dubluri nu sunt nici 
negative, nici pozitive, ele intervin în scopul de a salva eul în momentele de 
tensiune maximă.

Un alt aspect psihologic pe care-l abordează Hoffmann în romanul 
său este incestul. Portretul Sfintei Rosalia din biserică, de care Medardus se 
îndrăgostește (anima sa) este de fapt portretul surorii sale Aurelia, ambii se 
îndrăgostesc și sunt pe punctul de a se căsători, însă o forță de nedescris îi 
desparte, când Medardus încearcă din nou să o ucidă pe Aurelia, neștiind că-i 
este soră. Aurelia se călugărește și moare sanctificată. În aceeași zi, la intervalul 
de un an, se stinge din viață Medardus. Această moarte care coincide cronologic 
la diferența de un an, misterul desfășurării ei poate însemna pentru protagoniști 
o încununare a dragostei, imposibilă în viața reală, cu o perpetuare posibilă în 
moarte. Ieșirea din criza se produce postmortem, viața fiind o continuă luptă cu 
provocările și scindările ființiale.

Desfășurarea fabulei romanului este reprezentată printr-un înalt nivel 
descriptiv, dar este întreruptă de un șir de episoade confuze și grotești comice. 
Momentul amânării tensiunii structurării acțiunii, descrierea întâmplărilor 
sumbre/nefaste și relațiile familiale misterioase sunt însemne caracteristice ale 
romanului destinat pentru plăcerea lecturii (Unterhaltungsroman), în special 
al romanului de mistere (Schauerroman). Cu toate acestea romanul Elixirele 
diavolului nu poate fi redus la calificativul de roman destinat plăcerii lecturii. 
După evadarea din castel Medardus ajunge la casa pădurarului în care se 
intersectează cu un călugăr nebun, dublul său (sein Dopplegänger), drumurile 
cărora se vor suprapune de acum încolo. Următoarea „stație a nebunie sale”47 
este curtea regală în care o va revedea pe Aurelia. Misteriosul, înspăimântătorul, 
contradictoriul nu servesc doar drept material descriptiv, ci contribuie la 

4 Kindler Lexikon, Band 7, Kindler Verlag GmbH, München, 1988, p. 947.7
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aranjarea acțiunii, relatarea vieții care este în același timp similară unei 
spovedanii. Hoffmann contribuie prin romanul său la reprezentarea drumului 
dificil în cunoașterea Sinelui prin originea genealogică, în acest demers este 
arătată primejdia și distrugerea eului (Gefährdung und Zerstörung des Ich), 
lipsa de conștiință și nebunia, însemne ale confuziei și descompunerii identității, 
care își găsește intensificarea supremă pentru manifestarea dublului. Pentru 
prima dată după revenirea în mănăstire Medardus își regăsește identitatea și își 
acceptă însemnele poveștii sale ca pe un misterios joc al vieții.

Dublul reflectă partea întunecată a ființei lui Medardus, omorurile 
pe care le comite Victorin, nebunia de care este cuprins, renunțarea la 
jurământul dat în fața bisericii în numele ispitirilor și plăcerilor lumești 
contribuie la conturarea unui caracter demonic. Privită din această 
perspectivă a negativității și a demonizării, dedublarea oferă o posibilitate 
creatoare de a nu limita ființa la tot ce este și de a explica toate manifestările 
posibile ale evoluției sale

Multiplicările și dedublările eului, șirul de experiențe prin este supus 
trecerii, deruta existențială, pluralitatea de euri în rezultatul căreia nu mai știm 
cine este cine, prezențele și absențele nesfârșite, oscilările și ezitările de tot 
felul sunt în acord cu preocupările și frământările epocii sale. Personajele lui 
Hoffmann ar putea fi caracterizate ca niște caractere puternice care se detașează 
de dogmele religioase și pun accent pe trăirile și experiența proprie, chiar și cu 
prețul greșelilor inevitabile.
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Résumé. Le dictionnaire est un ouvrage qui répond aux nécessités du public 
de s’informer, de s’instruire et de traduire. Il est aussi un objet culturel, le reflet 
des conditions socioculturelles où il a été créé, d’une civilisation, d’une mentalité. 
Chaque époque historique lance un nouveau défi aux lexicographes. L’apparition 
du dictionnaire bilingue ou polyglotte, du dictionnaire explicatif académique, de 
l’encyclopédie, du dictionnaire historique, du dictionnaire encyclopédique etc. 
a été déterminée par les changements survenus dans la vie de la société humaine 
sur différents plans. À l’heure actuelle, les technologies de l’information offre de 
nouvelles possibilités d’élaboration et de consultation des produits lexicographique, 
qui vont être valorisées dans l’avenir pour améliorer et élargir l’information sur 
les unités lexicales.

Mots-clés: lexicographie, produits lexicographiques, dictionnaire, objet 
culturel, époque historique, défis, informatisation.

Ne-am propus să începem reflecţiile pe marginea subiectului anunţat de 
la definiţia şi caracteristicile dicţionarului ca cel mai cunoscut şi mai răspândit 
produs lexicografic. Cuprinzând cuvintele unei limbi sau ale unui domeniu 
de activitate, aranjate într-o anumită ordine, de cele mai dese ori explicate în 
aceeaşi limbă sau traduse într-o altă limbă, dicţionarul este o lucrare destinată 
să răspundă întrebărilor ce apar cu referire la cuvinte, căci niciun vorbitor nu 
cunoaşte în totalitate vocabularul limbii materne şi cu atât mai puţin pe cel 
al unei limbi străine. Caracterul său utilitar poate fi corelat cu cel didactic, 
identificat de teoreticieni ai lexicografiei, precum Alain Rey şi Josette Rey-
Debove (Rey, 1970: 50, 51). Oferind informaţii despre semnificaţia cuvintelor, 
despre utilizarea lor în context, despre echivalentele lor în alte limbi etc., 
dicţionarul serveşte în acelaşi timp pentru a instrui, dezvoltând competenţa 
lexicală a utilizatorilor săi (Rey-Debove, 1970: 3-7). După Jean Dubois, 
textul lexicografic, ca şi cel didactic, are drept obiectiv să completeze o lacună  
a cititorului (Dubois, 1970: 35).

Prin urmare, lexicografia, ca ramură a lingvisticii aplicate, este 
orientată spre necesităţile publicului. Stabilirea exactă a profilului 
utilizatorului şi a necesităţilor sale ar fi chiar garanţia calităţii dicţionarului, 
susţin unii cercetători (Atkins, 1996: 525). Dar dincolo de faptul că reprezintă 



99

un „instrument de lucru”, cum este deseori numit, dicţionarul este şi un 
obiect cultural, reflecţia condiţiilor socioculturale în care a fost creat, a unei 
civilizaţii, a unei mentalităţi.

Produsele activităţii lexicografice sunt de o abundenţă şi de o varietate 
uimitoare, fiecare epocă însă cunoaşte un tip dominant, sublinia Alain Rey 
(Rey, 1970: 48). Pe de altă parte, fiecare tip poartă amprenta epocii în care 
a fost creat. În cele ce urmează vom evidenţia asemenea „tipuri dominante”, 
făcând o scurtă incursiune în istoria lexicografiei europene şi româneşti; vom 
încerca să stabilim cum se proiectează ele pe fundalul sociocultural al diferitor 
perioade istorice, bazându-ne pe câteva surse la temă (Bahnaru, 2008: 9-23; 
Hanks, 2013; Pruvost; Histoire des dictionnaires).

După cum bine se ştie, practica lexicografică este foarte veche, întrucât 
necesitatea de a explica şi traduce cuvinte apare încă în Antichitate. Glosele şi 
glosarele antice şi medievale aveau menirea să asigure fie înţelegerea textelor 
scrise (religioase, literare, juridice), fie comunicarea între persoane vorbitoare 
de limbi sau dialecte diferite.

Transformările din perioada Renaşterii s-au resimţit şi în domeniul 
lexicografiei. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale datorată schimbărilor din 
viaţa socială, politică, economică şi culturală din Occident determină apariţia 
dicţionarelor poliglote, renumit fiind cel al lui Ambrogio Calepino, care  
a cunoscut numeroase ediţii (18 ediţii doar pe parcursul secolului al  
XVI-lea). Prestigiul limbilor clasice, folosite încă în diversele domenii ale vieţii 
cultural-spirituale, statutul de limbă de comunicare internaţională pe care îl mai 
păstrează latina, pe de o parte, şi importanţa crescândă a limbilor naţionale, 
unele devenind limbi oficiale ale statelor europene (de exemplu, franceza în 
1539), pe de altă parte, explică necesitatea elaborării dicţionarelor bilingve, 
una dintre limbi fiind modernă, cealaltă clasică. Vom aminti în acest sens 
dicţionarele latin-francez (1538) şi francez-latin (1539) ale lui Robert Estienne, 
care i-au asigurat autorului o solidă reputaţie de lexicograf, deşi era de meserie 
tipograf. În această perioadă se observă perfecţionarea metodelor de elaborare 
a dicţionarelor, deoarece savanţii şi oamenii de litere din ţările europene încep 
să simtă necesitatea elaborării unor lucrări lexicografice bazate pe principii bine 
determinate, aşa încât să explice faptele de limbă în mod organizat, bine ordonat 
şi temeinic documentat. Însuşi termenul dicţionar este utilizat pentru prima 
dată în secolul al XVI-lea pentru a desemna o lucrare lexicografică, ce este 
calitativ superioară celor de mai înainte (Bahnaru, 2008: 14-15). Schimbarea se 
produce şi la nivelul tehnicii de lucru şi a modalităţii de difuzare a informaţiei. 
Inventarea tiparului de către Johannes Gutenberg marchează trecerea de la 
manuscrise la lucrările tipărite. În noile condiţii dicţionarele se realizează şi se 
difuzează mult mai repede, devenind accesibile unui public mai larg.

Perioada secolelor al XVII-lea – al XVIII-lea este considerată de  
o importanţă capitală în istoria lexicografiei. Atunci apar primele dicţionare 
explicative şi primele note de natură teoretică referitoare la elaborarea lor. Un 
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loc aparte în peisajul lexicografic al epocii îl ocupă dicţionarele academice cu 
caracter normativ, reflectând regulile limbii literare, pe care oamenii politici şi 
cărturarii o percep drept factor al consolidării naţiunilor. Interesul faţă de norma 
literară corespunde contextului cultural dominat de principiile clasicismului 
care promovează ordinea pe toate planurile, rigoarea, echilibrul, armonia, 
perfecţiunea formală, superioritatea raţiunii asupra fanteziei etc. Apar, aşadar, 
în ordine cronologică, dicţionarul Academiei de la Florenţa (Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, 1612), al Academiei franceze (Dictionnaire de 
l’Académie française, 1694), al Academiei Regale Spaniole (Dictionario de 
Autoridades, 1726-1739). Cel mai reprezentativ pare a fi Dicţionarul Academiei 
franceze, elaborat la iniţiativa cardinalului Richelieu. Urmărind centralizarea 
puterii în stat şi instaurarea supremaţiei politice a Franţei în Europa, Richelieu 
era conştient de necesitatea unei limbi elaborate, elegante, rafinate, îngrijite, 
„pure”, „curăţate” de regionalisme, arhaisme şi elemente vulgare, care să 
constituie factorul de coeziune a naţiunii franceze şi să se impună ca limbă 
a culturii şi a diplomaţiei europene. În scopul normalizării şi cultivării limbii 
franceze a şi fondat înaltul for academic, căruia îi încredinţase misiunea de 
a elabora, printre altele, un dicţionar al limbii franceze.

Dorinţa iluminiştilor de a oferi o imagine „globală şi raţională” (Histoire 
des dictionnaires) a lumii se manifestă prin reunirea tuturor cunoştinţelor 
disponibile la acel moment (secolul al XVIII-lea) în cadrul unor opere de 
proporţii. Astfel apar enciclopediile: Cyclopaedia or Universal Dictionary of 
Arts and Sciences de Ephraim Chambers (1728) – în Anglia, Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) – 
în Franţa, Encyclopaedia Britannica, or, a Dictionary of Arts and Sciences, 
compiled upon a New Plan (1768-1771) – în Scoţia, Zedlers Universallexicon 
(1731-1754) – în Germania etc.

În secolul al XIX-lea, aflat sub semnul pozitivismului şi al istorismului, 
apare dicţionarul istoric. Se ştie că în lingvistică istorismul s-a manifestat 
prin interesul pentru cercetările etimologice (Imbs, 1965: 468), iar noul tip de 
dicţionar, spre deosebire de dicţionarul explicativ propriu-zis, acordă spaţiu 
în structura articolului lexicografic şi informaţiei cu privire la originea şi 
evoluţia cuvintelor. O altă caracteristică distinctă a sa este dispunerea sensurilor 
cuvintelor polisemantice în ordine cronologică, începând cu sensul primitiv, 
pentru a permite cititorului să urmărească evoluţia semantică a vocabularului 
în timp. Printre cele mai prestigioase dicţionare de tip istoric se numără 
Dicţionarul limbii franceze de Émile Littré (1863-1872), Dicţionarul Oxford 
al limbii engleze, prima ediţie având titlul Un nou dicţionar al limbii engleze 
pe principii istorice (A New English Dictionary on Historical Principles, 
1884-1928), dicţionarul limbii germane al fraţilor Grimm, Deutsches 
Wörterbuch (1854-1961). Dicţionarul lui Littré, de exemplu, era calificat drept 
monument de cultură încă în timpul vieţii autorului (Imbs, 1965: 469). Littré, 
preocupat, pe de o parte, de istoria cuvintelor şi, pe de altă parte, de ilustrarea 
sensurilor cu numeroase exemple, pe care le-a cules din operele marilor scriitori 
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francezi, întruchipează spiritul epocii, iar aprecierea de care s-a bucurat 
este pe deplin meritată, având în vedere concepţia, originală pentru acele 
timpuri, a lucrării sale, calitatea şi cantitatea informaţiei pe care o cuprinde. 
Nu în zadar dicţionarul Littré rămâne o importantă lucrare de referinţă până 
în ziua de azi.

Inspirat din programul pozitivist de vulgarizare a ştiinţei, cu rădăcini 
în iluminismul şi enciclopedismul secolului precedent (Vizeanu, 2015: 784; 
Matoré, 1999), dicţionarul enciclopedic, îmbină descrierea limbii şi descrierea 
lucrurilor, a noţiunilor, adresându-se unui public larg, dornic să se informeze 
despre modificările survenite în societate, urmate de modificări în structura 
limbii. Cel care a consacrat noţiunea de „dicţionar enciclopedic” este, cu 
siguranţă, Pierre Larousse, care publică, începând cu 1866, Marele dicţionar 
universal al secolului al XIX-lea, în 17 volume – rod al unei munci titanice, 
ce avea să-i aducă celebritatea. Lucrarea avea menirea să instruiască masele 
populare şi se remarca prin informaţia vastă, de natură lingvistică şi, mai ales, 
de natură enciclopedică, pe care o conţinea, dar şi prin modul accesibil în care  
o prezenta publicului. Merită să amintim în acest context că dicţionarul 
a cunoscut numeroase reeditări în diverse formate şi se bucură până în prezent 
de un succes atât de mare, încât numele autorului este folosit ca sinonim  
pentru dicţionar.

Lexicografia secolului al XX-lea se caracterizează printr-o diversificare 
accentuată a dicţionarelor, ce vine să răspundă necesităţilor de informare ale 
unui public vast şi variat în condiţiile dezvoltării intense şi accelerate a ştiinţei 
şi a tehnicii. Pe de altă parte, se observă creşterea interesului pentru aspectul 
teoretic al lexicografiei (Bahnaru, 2008: 23). Problemele abordate vizează, 
în special, lexicografia explicativă şi sunt determinate de noile realizări ale 
lingvisticii. Principiile saussuriene, care au revoluţionat ştiinţa limbii, impun 
noi cerinţe privind selectarea unităţilor ce urmează a fi incluse în registrul 
dicţionarului, modalitatea de definire a unităţilor lexicale, prezentarea relaţiilor 
lexico-semantice, ilustrarea cu exemple a sensurilor lexicale (Imbs, 1965: 
474-475). Dicţionarele încep a se elabora conform noii concepţii (de exemplu, 
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, 
1953-1964, The New Oxford Dictionary of English, 1998).

Marea provocare a lexicografiei ultimelor decenii este, fără îndoială, 
informatizarea. Tehnologiile informaţionale oferă noi posibilităţi şi o serie 
de avantaje atât autorilor, cât şi utilizatorilor de produse lexicografice, iar 
modernizarea mijloacelor de elaborare, difuzare şi consultare a dicţionarelor 
presupune o colaborare strânsă între lexicografie şi informatică. Redactarea 
şi editarea dicţionarelor cu asistenţă computerizată a optimizat, bineînţeles, 
activitatea lexicografică, dar preocuparea majoră a lexicografilor în contextul 
informatizării a constituit-o elaborarea variantei digitizate a dicţionarelor 
tradiţionale. În prezent, marele dicţionare ale limbilor europene (Dicţionarul 
Oxford al limbii engleze, dicţionarul fraţilor Grimm, Trésor de la langue 
française, etc.) pot fi consultate online.
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Deşi istoria lexicografiei româneşti începe abia în secolul al XVI-lea, 
odată cu apariţia vocabularelor slavo-române, ea parcurge aceleaşi etape de 
evoluţie ca şi lexicografia occidentală: iniţial dicţionare bilingve şi poliglote 
(de la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi în format tipărit), mai târziu, începând cu 
secolul al XIX-lea, dicţionare explicative, atât academice, cât şi datorate unor 
iniţiative private, istorice (precum cel academic al lui August Treboniu Laurian 
şi Ion C. Massim, 1871-1876), uzuale (precum Dicţionarul universal al limbei 
române de Lazăr Şăineanu, 1896) sau cu caracter normativ (Dicţionarul 
limbii române contemporane în 4 volume, 1955-1957, Dicţionarul limbii 
române moderne într-un singur volum, 1958, sub conducerea lui D. Macrea), 
dicţionare enciclopedice (de exemplu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat, de 
Ion Aurel Candrea şi Gheorghe Adamescu, 1931), dicţionare etimologice, de 
neologisme, de sinonime etc. (Haja et al., 2005: 9-23; Bahnaru, 2008: 23-36). 
Dacă primele etape ale lexicografiei române sunt oarecum decalate în timp 
faţă de cele ale lexicografiei occidentale, atunci la ora actuală modernizarea 
activităţii lexicografice prin aplicarea noilor tehnologii informaţionale 
caracterizează şi spaţiul românesc. Dispunând de dicţionare digitizate, de 
corpusuri lexicografice, precum dexonline. ro, de Corpusul computaţional 
de referinţă pentru limba română contemporană – CoRoLa – o colecţie 
amplă de texte (scrise şi orale) în format digital, dar şi graţie proiectului 
de transpunere în format electronic a dicţionarului academic (Haja et al., 
2005: 37-46), limba română se plasează pe o poziţie de egalitate în raport cu 
alte limbi europene cu tradiţii în domeniu, în special cu franceza, germana, 
engleza, spaniola, italiana.

După cum susţin unii cercetători, viitorul aparţine dicţionarelor virtuale, 
de factură nouă, care, în urma colaborării mai strânse între lexicografi 
şi informaticieni, ar permite vizualizarea conexiunilor dintre elementele 
vocabularului prin intermediul unei structuri informaţionale, construite după 
modelul structurii lexicale. Noul tip de dicţionare necesită valorificarea din plin 
a avantajelor oferite de mediul virtual, în special a structurii specifice, neliniare, 
a hipertextului (Atkins, 1996; Polguère, 2012). Lexicografia viitorului nu va mai 
fi statică, ci evolutivă, întrucât tehnicile noi ar permite completarea, corectarea, 
actualizarea permanentă a informaţiei oferite utilizatorilor. Rolul lexicografului 
rămâne, însă, la fel de important, deoarece un dicţionar informatizat trebuie să 
aibă ca bază, în primul rând, nişte principii teoretice riguroase, pe care doar 
un specialist competent le poate formula (Martin, 2008: 1252, 1255; Păcuraru, 
2016: 126-128).

În concluzie ţinem să subliniem că fiecare perioadă istorică lansează 
o nouă provocare, generând un nou tip de produs lexicografic, determinat de 
schimbările survenite în viaţa societăţii umane pe diverse planuri. Obiectivele, 
competenţele, condiţiile şi tehnicile de lucru ale lexicografului de ieri, de azi şi 
de mâine au fost, sunt şi vor fi diferite, dar cert este că produsul pe care îl crează 
trebuie să ţină cont de necesităţile utilizatorului şi să fie adaptat timpului.
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GRAIUL  ROMÂNESC  DIN  NORDUL  BUCOVINEI:
INFLUENŢĂ  ŞI  DĂINUIRE  ÎN  TIMP

Vasile  PAVEL
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. În comunicare tratăm unele aspecte ce țin de transformările 
în timp a graiului românesc din nordul Bucovinei: interferențe ale graiului de 
tip moldovenesc cu cele maramureșene și nord-transilvănene; influențe glotice 
germane, ucrainene, ruse; continuitate și inovație.

Cuvinte-cheie: atlas lingvistic, element arhaic, grai, influență, inovație, 
interferență.

Graiurile limbii române din Bucovina reprezintă o zonă dialectală 
fărămiţată. Această diversitate a fost remarcată de mai mulţi cercetători. 
Gustav Weigand afirma că aceste graiuri „se înfăţişează pe hartă ca un mozaic” 
(Weigand, 1908: 446).

Graiurile din Bucovina se încadrează, în general, în aria subdialectului 
moldovean de nord. Caracterul mai puţin unitar al graiurilor din Bucovina este 
explicat prin poziţia geografică a provinciei, influenţată din zonele învecinate: 
maramureşeană, ardelenească de nord şi ucraineană, precum şi de schimbările 
demografice.

Odată cu anexarea de către Austria, în 1775, a teritoriului de nord-vest 
al Moldovei, numit ulterior Bucovina, a început, mai ales în nordul Bucovinei 
(subiectul de cercetare al prezentei comunicări), un proces intens de înstrăinare 
a acestui ţinut prin modificările structurii etnice a populaţiei şi deznaţionalizarea 
excesivă a multor români din regiune. Ce e drept, în comparaţie cu teritoriile 
româneşti rămase sub suzeranitatea otomană şi protectoratul rus, Bucovina 
a evoluat după anul 1775 în graniţele Imperiului Habsburgic şi al celui 
Austro-Ungar sub înrâurirea unui ansamblu de factori favorabili. A putut să 
beneficieze de faptul că era introdusă într-un circuit de valori ale civilizaţiei şi 
culturii europene, strâns legate de valorile materiale şi spirituale. „În Bucovina 
mişcarea culturală totdeauna a fost vie” (G. Călinescu). Dar în acelaşi timp, 
noua administraţie s-a străduit, prin colonizări, prin stimularea imigrărilor 
cu elemente alogene „să distrugă primatul populaţiei majoritare româneşti” 
(Iacobescu, 1977: 605).

Referindu-se la partea cea mai frumoasă de ţară, adică la Bucovina, 
Mihai Eminescu afirma cu multă amărăciune în studiul său Răpirea Bucovinei 
că austriecii şi ungurii au prefăcut acest plai într-o „mlaştină de scurgere” 
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a tuturor elementelor corupte, „loc de adunătură”, „vavilonul babiloniei 
împărăteşti”. A fost stimulată în mod deosebit migraţiunea ucrainenilor 
din Galiţia şi Podolia. În cei 144 de ani de stăpânire austriacă Bucovina 
s-a transformat într-un conglomerat de naţionalităţi şi confesiuni. În 1786 
Bucovina e înglobată în cadrul Galiţiei (1786-1848), actualele regiuni Ivano-
Frankivsk, Ternopol şi Lviv, cea mai nefastă perioadă pentru Bucovina, 
când s-a produs o modificare substanţială a structurii etnice a populaţiei 
(Ungureanu, 2007: 5). Or, Bucovina nu avea nimic comun cu Galiţia, fiindcă 
se deosebea prin cultură, limbă, tradiţii şi datini.

S-a produs astfel o r e s t r â n g e r e  evidentă a arealului cu localităţi 
româneşti. Acum, în 2018 se împlinesc 90 de ani de la publicarea, la Bucureşti, 
de către preotul Dimitrie Ţopa a cărţii sale Românismul în regiunea dintre 
Prut şi Nistru din fosta Bucovină. Până la momentul reunirii din 1918, susţine 
autorul, numai în această zonă, au fost slavizate peste 70 de sate româneşti, 
printre care şi Cernauca, veche şi bine cunoscută moşie a renumitei familii 
româneşti Hurmuzachi. Reminiscenţe de românism au mai persistat prin 
denumirile de s a t e  şi prin n u m e l e  d e  f a m i l i e  româneşti, dar 
schimonosite: Valevo de la Văleni, Chiseliv de la Chisălău, Nicoriuc de la 
Nicoară, Vacariuc de la Vacari, Robuleac de la Robul, Creţuleac de la Creţu, 
dar şi fără schimonosiri: Chitari, Friptu, Croitor, Gologan, Purice etc. (Ţopa, 
1928: 61-176).

Interpretări schimonosite au loc şi în prezent. Aflăm de la compatrioţii 
noştri bucovineni că în legendarii Codri ai Cosminului, acoperiţi cu atâta glorie 
naţională, într-o localitate românească, cu nobila denumire toponimică Valea 
Cosminului, „fraţilor” muscali le-a şi venit în cap provocatoarea inepţie precum 
că acea selişte multiseculară de urmaşi şi arcaşi ai Măritului nostru Voievod s-o 
reboteze cu-n nume deşucheat şi inventat de ei – Valea Kuzmina, o partizană 
rusoaică, în închipuirea lor, care, cică, ar fi luptat eroic prin Codrii Cosminului 
împotriva „cotropitorilor fascişti români” (Morăraş, 2018: 4).

Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM) include în reţeaua de puncte 
cartografice 17 localităţi româneşti din nordul Bucovinei, dintre care 5 sate 
fac parte şi din atlasul elaborat de Weigand, tot câte cinci sau şase localităţi 
din ALR I de S. Pop şi din ALR II de E. Petrovici. Amintim şi de Micul Atlas 
lingvistic român, vol. I-IV (ALRM, s. n.), publicat în figuri geometrice şi în 
culori, inovaţie merituoasă a cartografiei lingvistice româneşti. Particularităţile 
vocalice ale graiurilor moldoveneşti din nordul Bucovinei, atâtea câte au mai 
rămas, sunt investigate de către V. Lisiţki şi R. Udler, cele consonantice de 
R. Udler (Udler, 1964), iar cele lexicale de Ilie Popescu (Popescu, 1970). 
Prin relaţiile ştiinţifice interacademice dintre România şi Moldova, în parte, 
şi Ucraina, începând cu anul 1991 s-au întreprins cercetări de teren în diferite 
zone cu populaţie românească din Ucraina, inclusiv din nordul Bucovinei. Sunt 
culese texte dialectale de mare valoare pentru Arhiva fonogramică a limbii 
române. Vezi: M. Marin, Iu. Mărgărit, V. Neagoe, V. Pavel. Graiuri româneşti 
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din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi nordul Maramureşului. Texte 
dialectale şi glosar. Bucureşti, 2000, 531 p.

Principalele particularităţi din domeniile foneticii, morfosintaxei, 
formarea cuvintelor, lexicului, privind graiul din nordul Bucovinei, pot fi 
desprinse din amplul studiu Graiuri româneşti din Ucraina şi Republica 
Moldova, semnat de Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe (Marin, 
Mărgărit, Neagoe, 2000: 42-121). Câteva exemple: conservarea africatei 
ĝ (aĝută, ĝoc), pronunţarea vocalei o prin diftongul oa [u&a]: do&áu&ă, 
no&áu&ă; două stadii de palatalizare a lui f > h, ŝ (h’erbem, ŝerbem); mai mult 
ca perfect analitic de tipul am fost adunat (adunasem), am fost fost (fusesem). 
În unele localităţi este prezentă influenţa pronunţiei maramureşene, faza 
nefinisată a palatalizării a labialelor p, b, m: pḱ, bģ, mń: pḱátrî, bģίnί, mńḯrişti. 
Lexicul cuprinde cuvinte din limba germană (farbă „vopsea”, şparhat „plită”, 
şlaier „voal”. Influenţele lexicale ucrainene sunt de factură populară şi ţin de 
vocabularul periferic.

Elemente dialectale specifice arealului cercetat, dar şi frumuseţea 
graiului vorbit în nordul Bucovinei, ceea ce nu este de neglijat, rezultă şi din 
povestirea Aniţei Nandriş-Cudla. 20 de ani în Siberia. Destin Bucovinean 
(Nandriş-Cudla, 1991). De pildă: forma veche a verbului cură „curge”: numai 
să nu cure întrânsa, sau nu mai cureau petecele pe ei; reprezentarea în scris 
a vocalei mediale neaccentuate ă prin a: şi-au făcut o saniuţă, le face manuşi 
sau baiet, faină, pareţi, badiţă; forme de mai mult ca perfectul perifrastic: 
abia am fost împlinit 17 ani, am fost ramas numai schiletul; regionalisme 
lexicale: canoane „tunuri”, decuncuri „tranşee”, ganuc „pridvor”, legătură 
„logodnă”; particularităţi ce caracterizează graiurile moldoveneşti în general: 
a chicat la pat, suschinul ei; omiterea articolului hotărât masculin -l: erau 
cam la 7-8 km frontu de satu nostru. Referindu-se la povestirea Aniţei 
Nandriş-Cudla, acad. Eugen Simion susţine „M-a surprins faptul că, trecând 
prin infern (realmente infern), ea rămâne bună şi, moralmente, frumoasă… 
Şi, apoi, limba ei «necultivată». Frumuseţea ei simplă şi graţia ei naturală” 
(Simion, 1995: 7-8).

Limba este atributul principal al naţiunii. Ea „se identifică cu 
naţionalitatea” (B. P. Hasdeu). Viaţa cuvintelor e strâns legată de a poporului.

În limba strămoşească înseamnă un cuvânt
Ce-nseamnă-n trupul ţării o palmă de pământ

(Vasile Romanciuc. Patria, cuvântul.)
Popor atât de nedreptăţit, noi, românii, a trebuit de-a lungul secolelor 

să ne apărăm deopotrivă pământul, istoria, limba. Ori de câte ori ne-am aflat 
sub ocupaţie, duşmanii au căutat să ne lipsească, înainte de toate, de dreptul la 
limba maternă.

Câţi duşmani aveam pe lume
Graiul ni-l cereau anume
Să-l lăsăm!

(George Coşbuc. Graiul neamului.)
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Până în prezent prea puţin au fost date în vileag consecinţele nefaste 
pentru destinele istoriei şi limbii populaţiei româneşti, din regiunea care 
ne preocupă, în urma actului de cotropire din anii 1774 şi 1940, şi anume 
deznaţionalizarea şi restrângerea arealului cu localităţi româneşti.

Concluzii zguduitoare cu privire la această stare de lucruri pe care 
le constată în Bucovina destindem din eseurile şi poeziile scriitorului 
Vasile Leviţchi:

Albia din suflete oare ce mai poartă
În fiinţa noastră goală de străbuni?

(Vasile Leviţchi. Gând spre începuturi.)
Poetul ne îndeamnă a ne întoarce la izvoare, la straturile şi structurile 

de adâncime ale culturii, limbii şi tradiţiilor noastre, dar fraza-i sufocată de un 
mult durut sarcasm ca o reacţie la cele ce se întâmplă cu noi:

Hai către izvoare. Tot vom fi aflat că
Mari excavatoare în căuş ne-au scos
Curgerea şi datinile din străvechea matcă,
Scos din albii graiul. Risipit pe jos…

(Tot acolo.)
O tristă realitate, pe care poetul de mare talent o trăia, poate, cel mai 

intens dintre compatrioţii săi bucovineni.
În loc de concluzie, constatăm probleme alarmante cu care se 

confruntă şi în prezent românii din nordul Bucovinei (în general, din 
regiunea Cernăuţi), probleme care dor ale conaţionalilor noştri de pe 
plaiurile subcarpatice. Populaţia românească, atâta cât a mai rămas acasă, 
este profund îngrijorată de acţiunile pe care le întreprinde Kievul în ultimul 
timp. Rada ucraineană a adoptat o lege de interzicere a dublei cetăţenii. Dar 
prima lovitură recentă a fost modificarea Legii Educaţiei, cea care exclude 
învăţământul în limbile minorităţilor, în particular în limba română. 
Pentru o primă etapă de realizare a acestui proiect, e ridicat în slăvi aşa-
numitul bilingvism ucrainean-român, dar care se referă numai la români, 
nu şi la ucraineni. În şcolile medii din raioanele Hliboca şi Herţa faimosul 
bilingvism, într-o singură direcţie, e pe cale să fie aplicat.
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TERMINOLOGIA  EDUCAȚIEI  LINGVISTICE
ȘI  LITERARE:  CONSTITUIRE  ȘI  UNIFICARE

Vlad  PÂSLARU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Autorul face un excurs istoric în procesul de constituire și unificare 
a terminologiei educației lingvistice și literare în RM și România în ultimele decenii. 
Acțiunile coordonate managerial și științific au condus la definirea și punerea în uz 
a unui sistem original de termeni specifici, care reflectă atât conceptele și teoriile 
lingvistice, estetice și literare, cât și pe cele ale pedagogiei moderne mondiale.

Cuvinte-cheie: competență de comunicare, competență literară-lectorală, 
educație lingvistică, educație literar-artistică, curriculum, obiective educaționale, 
vorbitor elevat al limbii române, cititor cult de literatură, activitate comunicativ-
lingvistică, activitate literar-artistică, stadii de/ale lectură/lecturii.

*
Evoluția terminologiei educației lingvistice/educației literar-artistice 

(EL/ELA) în ultimele trei decenii reprezintă, în mare măsură, procesul de 
re-conceptualizare a domeniilor respective într-o perioadă istorică pentru 
învățământul și pedagogia națională. 

Fiind educația legată organic de conceptul de om, în anii ’80 ai secolului 
trecut, datorită faptului că în câteva domenii ale cunoașterii și practicii cultural-
spirituale, precum filosofia, religia, culturologia, sociologia etc., o preocupare 
tot mai importantă a devenit redefinirea omului, pedagogia, în aceeași perioadă, 
deși foarte timid încă, deoarece ideologia oficială îi  refuza explorarea unor 
astfel de probleme fundamentale – n-a ezitat să se întrebe cu privire la esența 
educației. Această întrebare i-a condus pe unii autori din domeniu la studiul 
definițiilor filosofice ale ființei umane și, legat de aceasta, la stabilirea-definirea 
reperelor imuabile ale devenirii omului întru ființă. Altfel spus, parafrazându-l 
pe M.Eminescu (poemul Viața), pedagogia a început să se întrebe ce este omul, 
cum cată să fie, dar cu adevărat, nu în limitele viziunii de lemn a hotărârilor 
congreselor de partid. 

O provocare puternică pentru a abandona pentru o vreme plicticoasele 
indicații metodice a fost constituirea, miruită oficial, a grupului de creație 
Школа (Școala), care avea misiunea să impună în mod ”democratic” republicilor 
unionale o concepție hibrid a învățământului, în care  menținerea URSS și 
prin educație era garnisită cu lozinci patetice despre libertate și democrație. 
Această provocare însă a determinat potențialul național latent al pedagogiei 
să răbufnească în apărarea și consolidarea identității naționale prin educație 
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și învățământ. Astfel, în toamna lui 1988, după apariția Scrisorii celor 66 
(Scrisoare…, 1988), am propus Consiliului științific al Institutului de Cercetări 
Științifice în domeniul Pedagogiei, unde eram angajat de 13 ani (ultimii 3 ca 
șef al sectorului Metodica literaturii moldovenești), instituție precursoare 
Institutului de Științe ale Educației, să nu așteptăm „de la centru” soluții 
principiale pentru reforma învățământului din republică, ci să ne asumăm 
elaborarea propriei concepții a învățământului în Moldova. Propunerea a fost 
acceptată, dar acțiunea urma să se desfășoare „pe baze obștești”, adică fără a 
fi inclusă în planurile de cercetare și deci fără a fi finanțată. Cu toate acestea, 
inițial s-a constituit un grup din vreo 15 voluntari, dintre care către sfârșitul 
anului au rămas doar cinci, despre doi, N.Bucun, dir. adjunct, și P.Paniko, 
secretar al organizației de partid, știindu-se că aveau misiunea să diminueze 
sau chiar să desființeze principiile educației naționale ale concepției în curs 
de elaborare. În urma mai multor discuții, în cadrul cărora s-au profilat 
preferințele și conceptele membrilor grupului în chestiunile fundamentale ale 
educației și învățământului, subsemnatului i-a revenit calitatea de epistemolog 
al proiectului, de autor al părții despre disciplinele filologice și artistice, 
precum și cea de redactor al documentului. 

În decembrie 1988, când am fost invitați la Tallinn pentru a participa la 
primul seminar unional al grupului Школа, eram unicii participanți (V.Bîcu și 
subsemnatul) care aveau în mapă varianta brută a Concepției învățământului 
în RSS Moldovenească. Participanții din celelalte republici unionale nu 
aveau decât unele opinii timide. Doar colegii din Georgia au venit cu partea 
epistemologică a concepției învățământului național, dar întemeiată solid pe 
conceptul lui W.von Humboldt despre om, conform căruia omul se definește 
prin formula individ – națiune – umanitate. Ascultându-ne reciproc, ne-
am solidarizat imediat împotriva grupului Школа,  fiind susținuți aprig de 
reprezentanții republicilor baltice și de cei din 

Ucraina. Neavând nici o cât de mică cedare din partea grupului Школа, 
am declarat, întreg grupul de opozanți, că noi mergem acasă să elaborăm 
propriile concepții ale învățământului. 

La 17 aprilie 1989 ziarul Învățământul public  a publicat textul 
documentului, care avea titlul Concepția dezvoltării învățământului mediu 
de cultură generală în RSS Moldovenească (Concepția…, 1995), termenul 
dezvoltare fiindu-ne impus de S.Musteață, viceministru al învățământului, 
care preluase monitorizarea activității de perfecționare a Concepției. Textul 
acesteia însă prezenta o nouă paradigmă a învățământului, diferită de cea 
sovietică în toate componentele sale. Totuși principiul dezvoltării a fost aplicat 
în Concepție, mai ales cu referire la conceptul humboldtian despre om, la ideile 
lui M.Eminescu cu privire la învățământul național românesc, despre care 
știam din opera sa politică, pe care o citisem clandestin într-o fotocopie ce 
circula în mediul intelectual, precum și în raport cu mesajele promovate de 
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aliații noștri tăcuți – balada Miorița și legenda Meșterul Manole, filosofii Hegel 
și E.V.Ilienkov, scriitorii M.Kogălniceanu și G.Călinescu, dar și de lingviștii 
activi în mass-media timpului – N.Mătcaș, I.Dumeniuc, V.Bahnaru ș.a. 

Acest prim document al reformei învățământului în Moldova este prețios 
în aspect terminologic prin câteva definiții, care, la rândul lor, sunt definitorii 
tuturor noțiunilor din partea de filosofie a educației naționale din Concepție,  
printre care: școala națională, cultura națională, limba maternă în școala 
națională. Astfel:

● scopul general al învățământului este definit drept proces continuu 
și unitar de creare a personalităţii unei comunităţi naţionale şi istorico-
sociale concrete, în contextul culturii naţionale şi în conformitate cu tendinţele 
de dezvoltare a societăţii, poporului şi naţiunii şi cu orientarea generală în 
dezvoltarea personalităţii concrete;

● cultura ‒ drept totalitate a relaţiilor oamenilor cu natura, societatea, cu 
ei înşişi ca indivizi şi cu sfera metafizică sau religioasă; preambulul Concepției  
însă, care conținea și această definiție a culturii, a fost exclus de către V.Senic, 
pe atunci președinte al Comisiei Învățământ, cultură și știință a Parlamentului 
RM;

● școala națională este definită drept institut social al culturii naţionale, 
prin discipolii căruia poporul se perpetuează pe sine şi existenţa sa materială 
şi spirituală, iar

● limba maternă (în școală) drept primul edificiu şi exponentul de bază 
al culturii naţionale; cea mai firească şi mai necesară condiţie de dezvoltare 
integrală a personalităţii la toate etapele învăţământului; forma principală  
a viziunii despre lume a poporului (Cf.: Vl.Pâslaru, 2003: 6-31).

Definiția limbii materne am inclus-o și în primul manual în grafie 
latină de literatură pentru clasa a IX-a, în speranța, așa cum scriam într-un 
articol din 1993, publicat într-o revistă din România, „că sămânţa aruncată 
azi în sufletul inocent al adolescenţilor va încolţi şi va da roadele aşteptate la 
timpul cuvenit, căci Absolutul vorbeşte prin fiecare popor în limba maternă  
a acestuia” (Vl.Pâslaru, 1993: 79).

Concepția a fost supusă unor analize critice (în sensul prost al cuvântului) 
de către fiecare partid politic ajuns la putere, fiind editată consecutiv în 4 variante, 
fiecare tot mai trunchiată, fiind totuși aprobată de Ministerul Învățământului, 
Guvern și Parlament, în 1995, și publicată în Monitorul oficial la 27 martie 
același an (Concepția dezvoltării…, 1995).

Vom observa că acesta a fost și rămâne primul și unicul document de 
conceptualizare a reformei învățământului național, care, pe lângă valorile 
epistemice, teoretice și manageriale, a lansat în mediul educațional național și 
peste hotarele sale conceptele școală națională și limbă maternă – ca noțiuni 
pedagogice legate de destinul istoric al românilor din spațiul intrariveran 
Prut-Nistru. În aspect lingvistic, termenii școală națională și limbă maternă 
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pot prezenta interes atât prin câmpul semantic cât și ca modalitate de definire  
a noțiunilor pe care le denotează. 

Concomitent cu activitatea de perfecționare a concepției generale, am 
lucrat la elaborarea Concepției educației lingvistice și literare, document 
aprobat de minister și publicat în revista Limba română, nr.5 din același an, 
1995 (Concepția educației…, 1995). Noii termeni-cheie ai acestei lucrări 
științifice sunt: educație literar-artistică, elev cititor și cititor cult de literatură, 
educație lingvistică, vorbitor cult de limba română, competențe literare-
lectorale, competențe comunicativ-lingvistice ș.a. 

Termenul educație literar-artistică (ELA) este generic. El se întâlnește 
pentru prima oară în anii ’80 ai secolului trecut în publicațiile Institutului de 
Educație Artistică al Academiei de Științe Pedagogice a URSS, fără însă a fi 
lansat ca termen științific, în practica educațională utilizându-se în continuare 
termenul oficial metodica predării literaturii (MPL). Diferențele între cei doi 
termeni sunt însă esențiale: 

‒ ELA indică un tip și un domeniu al educației, dedus din cunoașterea 
artistic-estetică; MPL indică componenta metodologică a disciplinei școlare: 
metode-procedee/tehnici-forme-mijloace de predare-învățare a literaturii; 

‒ ELA este centrată pe formarea-dezvoltarea literară-lectorală a elevului/
studentului; MPL – pe însușirea de către educabil a unor valori, ce-i drept, 
concepute să-l determine implicit la o anumită formare-dezvoltare literară; în 
primul caz disciplinele școlare și cursurile universitare au scopul de a forma-
dezvolta competențe, trăsături caracteriale, comportamente, reprezentări și 
viziuni literare-lectorale; în cazul al doilea aceleași discipline și cursuri au 
scopul de a însuși preponderent cunoștințe literare. Dar cunoștințele sunt doar 
una din cele trei componente ale competenței (alături de capacități și atitudini), 
trăsăturile caracteriale, comportamentele, reprezentările și viziunule fiind 
abandonate în zona gri a actului de cunoaștere și educație literar-artistică, de 
unde sunt scoase la lumină doar de unii profesori, cei mai buni; iar cei mai buni 
întotdeauna au reprezentat, conform Curbei lui Gauss, doar 1,5% din întregul 
corp didactic al unei comunități. 

‒ ELA recunoaște elevului calitatea de al doilea subiect, re-creator, al 
operei literare și al propriei formări-dezvoltări literar-artistice și estetice, 
deci valoarea educativă a operei literare este implicită și constă, pe de  
o parte, în mesajul codificat artistic al autorului, iar pe de alta, în activitatea 
cititorului de decodare a mesajului autorului și de apropriere a acestuia; 
MPL  consideră că în general mesajul operei este o valoare imuabilă, care 
poate fi transmisă elevului prin măiestria selectării-combinării metodelor 
de predare-învățare-evaluare; asociat paradigmei monologale a literaturii, 
MPL lasă să se înțeleagă că metodele-procedeele/tehnicile ar exista 
depozitate undeva pe un raft, trebuind doar să le selectezi pe cele mai 
potrivite predării-învățării unei opere. Din această cauză, actualmente se 
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constată, în mediul școlar și în cel academic, atât o înțelegere eronată 
a literaturii, cât și o utilizare amplă în predarea-învățarea literaturii  
a unor tehnici specifice cunoașterii științifice sau empirice, nepotrivite 
cunoașterii artistic-estetice, care operează cu imagini artistice și noțiuni 
și categorii estetice.

Cititor de literatură  este termenul care indică cea mai importantă 
ipostază-calitate a omului modern, activitatea de lectură fiind definită de 
B.Pasternak și ca activitatea umană cea mai importantă. Or, cititor de literatură 
este nu doar persoana care citește; cititor elevat/cult de literatură este persoana 
care re-creează opera literară în conformitate cu mesajul autorului și propriile 
experiențe de viață și estetice, creându-se astfel pe sine ca homo aestheticus – 
omul care creează o nouă lume, lumea frumosului, oamenii avansând la starea 
de bine (=fericirea) ca la o stare în care lucrurile sunt frumoase. Adică în deplină 
armonie cu universul intim și cel exterior, cu Natura, Cosmosul și Universul, 
precum își conștientizează posibila moarte baciul moldovean din capodopera 
creației populare românești, balada Miorița.

Activitate literară-lectorală este termenul care desemnează un tip 
de activitate, specific cunoașterii artistic-estetice. Esența acestei activități 
constă în decodarea imaginilor poetice și convertirea lor în valori personale. 
Or, analiza literară, centrată pe textul literar, reprezintă doar  prima parte  
a comunicării literare autor-operă-cititor, care explorează textul literar pentru 
a identifica mesajul autorului. Opera literară/opera de artă, conform esteticii 
moderne (M.Heidegger, U.Eco, J.Mukarovsky etc.), pentru a se constitui ca 
atare, antrenează cu necesitate și activitatea cititorului/receptorului de artă, căci 
doar datorită activității literare-lectorale textul literar este reconvertit în imagini 
poetice, apoi și în raționamente și idei, care cultivă trăsături caracteriale, 
produc comportamente, reprezentări și viziuni – toate împreună constituind 
personalitatea umană. Altfel spus, cititorul de literatură participă la re-crearea în 
mod personal a operei literare – a adevărului artistic; el este, conform expresiei 
înaripate a lui M.Heidegger, adeveritorul operei. Adeverind opera literară, 
cititorul, menționează filosoful, se adeverește și pe sine ca ființă umană.

Pe când prin cunoașterea empirică și cea științifică adevărul este doar 
constatat, descris, prezentat/comunicat.

Educație lingvistică este termenul care indică domeniul și procesul 
de formare a educabilului ca homo communicantis. Termenul aparține lui 
E.Coșeriu (Coșeriu, 2000), iar în accepție pedagogică a fost lansat de Concepția 
educației lingvistice și literare, în 1995 (Concepția educației…, 1995). 
Conform conceptului educație lingvistică, toate tipurile și formele de educație, 
dar în primul rând disciplina școlară Limba (maternă) și literatura (națională), 
nu se vor limita la învățarea de către educabili a sistemelor fonologic, lexical, 
gramatical și stilistic ale limbii, ci vor avansa, concomitent cu învățarea 
acestor sisteme, la calitatea de vorbitor cult al limbii materne. Prin vorbitor 
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cult înțelegându-se nu doar o vorbire-scriere corectă, ci și capacitatea de 
a utiliza limba maternă ca instrument principal de cunoaștere și autoeducație, 
funcția comunicativă a limbii fiind nu doar o finalitate a educației, ci și forma și 
activitatea prin care se realizează cele mai importante finalități ale educației – 
cunoașterea (generală și specifică) și autoformarea și autoeducația. 

Termenul activitate comunicativ-lingvistică marchează una dintre cele 
mai importante tipuri de activitate umană, datorită capacității acesteia de  
a însoți absolut fiecare tip și formă de activitate, căci nimic nu se întâmplă 
în afara limbii, gândirii și simțirii. În viziune pedagogică, activitatea 
comunicativ-lingvistică reprezintă un sistem elaborat de obiective, exerciții, 
operații și finalități de însușire a sistemelor limbii și a modelelor de comunicare 
verbală și de formare a competențelor comunicativ-lingvistice, trăsăturilor 
caracteriale și comportamentelor vorbitorului cult, a reprezentărilor și 
viziunilor comunicativ-lingvistice.

Competențele comunicativ-lingvistice și literare-lectorale sunt formațiuni 
ale educabilului, constând în capacitatea (in senso latu) de a realiza la varia 
niveluri actele comunicării verbale și literare. Structural, orice competență 
reprezintă o sinteză a cunoștințelor, capacității (în sens îngust) și atitudinii în 
raport cu obiectul concret al cunoașterii, abordat într-o unitate concretă de timp 
(X.Roegiers, 1998; Vl.Pâslaru, 2013).

Cei mai mulți autori de definiții ale competențelor menționează 
caracterul insecabil al acestora. Deci menținerea în curricula școlare al nouălea 
an a așa-zisului termen subcompetență, cuvânt neatestat de nici un dicționar al 
limbii române, nu are temei științific, însuși faptul adeverind subcompetența  
(= incompetența) autorilor. 

Diseminare. Sistemul terminologic al educației lingvistice și educației 
literare, avansat de Concepția educația lingvistice și literare (Concepția 
educației…, 1995), a fost dezvoltat și reglementat metodologic în primul model 
teoretic de curriculum de LLR, elaborat în rezultatul colaborării sectorului 
Educație lingvistică și literară din cadrul Institutului de Științe Pedagogice și 
Psihologice (precursorul IȘE) cu sectorul Curriculum de la Institutul de Științe 
ale Educației din București (Vl.Pâslaru ș.a., 1997), a fost distribuit tuturor 
unităților de învățământ general din Rep. Moldova și în mediul științific din 
România.

În anii 1998-2000 terminologia aferentă EL-ELA a fost implementată în 
primul curriculum de LLR (1988 – clasele I-IV; 1999 – clasele V-IX; 2000 – 
clasele X-XII). Concomitent, și  până în 2003, la IȘE a fost desfășurat proiectul 
național de activități-cascadă de formare a tuturor profesorilor de LLR pentru 
activitatea în baza Curriculumului de LLR, iar în anii următori au demarat 
cursuri de formare profesională inițială, de construcție și dezvoltare curriculară 
a studenților pedagogi și a cadrelor didactice universitare tinere (care aveau 
până la 5 ani de activitate în domeniu). Pentru această categorie de utilizatori 
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de către echipa de formatori naționali au fost elaborate două piese curriculare 
speciale (Construcție… I, 2005; Construcție…II, 2005).

Deoarece primul model teoretic-aplicativ de curriculum din spațiul 
educațional românesc a fost un curriculum de LLR (Vl.Pâslaru ș.a., 1997), 
considerăm ca aferente EL-ELA și termenii definitorii ai curriculumului, 
precum: currurulum și curriculum de LLR, epistemologia EL/ELA; teleologia 
EL/ELA; conținuturile EL/ELA; metodologia EL/ELA.

Curriculum – totalitatea acțiunilor educative, proiectate și realizate; 
documentul conceptual-normativ principal care reglementează procesul 
instructiv-educativ în școala contemporană. De aici și termenii adiacenți 
curriculum scris și curriculum realizat,  pentru primul termen, pentru a denumi 
componentele sale, fiind lansat termenul piese curriculare – orice text care 
proiectează acțiunile educative, de la varia texte de politici educaționale, 
acte normative, legi (Codul Educației) la monografii științifice, planuri de 
învățământ, programe analitice, manuale, ghiduri metodologice, mijloace de 
învățare. Curriculumul realizat însumează toate acțiunile instructiv-educative 
ale educatorului/învățătorului/profesorului (primul subiect al educației) și 
ale copiilor/elevilor/studeților/formabililor (al doilea subiect al educației): 
activitățile de predare-evaluare și educative propriu-zise ale primului subiect 
al educației și cele de învățare-autoinstruire-autoeducație ale celui de al doilea 
subiect al educației. 

Curriculum de limba și literatura română – documentul conceptual-
normativ principal care reglementează procesul educației lingvistice și literare 
în școala contemporană prin mijloacele limbii române, ca limbă maternă, și ale 
literaturii române. 

Epistemologia EL/ELA – sistemul de idei, concepte, principii, teorii, 
paradigme, pe care se întemeiază educația lingvistică și literară. De ex., sursele 
1-4, 6-9. 

Teleologia EL/ELA – sistemul teleologic (gr.: télos ‒ țel) al EL/ELA: 
idealul –  scopul – obiectivele generale – obiectivele cadru – obiectivele de 
referință (specifice) – obiectivele operaționale: 

Conținuturile EL/ELA – materiile de învățare/studiu, reprezentând 
lingvistica, comunicarea și literatura (lingvistice și comunicative, literar-
artistice, teoretico-literare, istorico-literare și critico-literare) și materiile de 
învățare reprezentând activitatea propriu-zisă de învățare a elevilor: materii 
despre sistemul de activitate pentru învățarea limbii și comunicării, materii 
despre învățarea activității de lectură. 

Metodologiile EL/ELA –  sistemele de metode-procedee/tehnici-forme-
mijloace, specifice învățării limbii române și comunicării culte în limba română; 
învățării/studiului operelor și fenomenelor literare și cultivării cititorului elevat 
de literatură. Printre cele mai răspândite metodologii specifice EL/ELA sunt 
metodele euristice (lectura informativă/selectivă/analitică, planul textului 
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ș.a.), metodele analitice (analiza literară simplă/complexă/după autor, analiza 
fenomenului literar, analiza lingvistic-comunicativă – fonetică, lexicală, 
gramaticală, stilistică, unităților și situațiilor de comunicare ș.a.), metodele 
hermeneutice (lectura expresivă, lectura artistică, comentariul literar/fonologic/
lexical/sintactic/stilistic ș.a.), metodele creative (cercetarea lingvistică și literară 
simplă, dezvoltarea operei literare sau exercițiul imaginativ, înscenarea, creația 
literar-artistică, creația științifică – schița, eseul, referatul ș.a.).

În concluzie. Doar unitățile lexicale care redau caracteristicile și 
raporturile esențiale ale obiectului de cunoaștere pot fi recunoscute ca termeni 
științifici. Termenii educației lingvistice/educației literar-artistice redau/exprimă 
caracteristici esențiale ale limbii/comunicării/ literaturii/lecturii și raporturi 
definitorii între subiecții cunoașterii (educator, educabil) și obiectele cunoașterii 
(limba și comunicarea, literatura și lectura). Termenii aferenți termenilor de 
bază ai EL/ELA introduc  în procesul instructiv-educativ principiile, normele și 
regulile activității comunicativ-lingvistice și cunoașterii literar-artistice.
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„MATEI  ILIESCU”  DE  RADU  PETRESCU,
ROMAN  CE  STĂ  SUB  SEMNUL

„OCHEANULUI  ÎNTORS”

euGeniu  PETRAȘCU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Articolul tratează romanul Matei Iliescu de Radu Petrescu ca un 
o operă care stă la răscrucea operelor de analiză de tip proustian şi a scrierilor 
ce stau sub semnul metaliteraturii. Matei Iliescu realizează o sinteză a celor două 
direcţii, creând un roman metaerotic, în care se dezvăluie mecanismele livreşti de 
condiţionare a iubirii.

Cuvinte-cheie: roman, metaerotic, analiză, introspecţie, psihologie, con-
ştiinţă, visceralitate, raţiune, bovarism.

Romanul Matei Iliescu de Radu Petrescu a apărut în anul 1970, fiind 
romanul de debut al scriitorului. Critica l-a plasat în descendența autorilor ca 
Anton Holban și Camil Petrescu, care au valorificat subiectivismul și tehnica 
memoriei involuntare instituite de Proust în În căutarea timpului pierdut.

Însă R. Petrescu nu este pur și simplu un epigon al predecesorilor. 
El conferă sensibilității o dimensiune pronunțat livrescă, instituind ceea 
ce a fost numit roman metaerotic. Revelator în acest sens este și jurnalul 
scriitorului, Ocheanul întors, editat în 1981, în care se consemnează evoluția 
unui sistem de idei axate pe rolul interiorizării și al preconceptelor în toate 
sferele vieții, în special al creației și al iubirii.

Trama este alcătuită din povestea de dragoste dintre un adolescent 
de 18 ani susceptibil, meditativ, retractil, inteligent, și Dora, o femeie cu 
vreo șase șapte ani mai mare, care are aceleași predispoziții ca și tânărul ei 
amant. Prima oară când Matei îi acordă atenție Dorei este în casa soțului 
ei, unde o zărește într-o oglindă și îi produce o adâncă impresie de mister, 
astfel încât ea îi devine centrul reveriilor. Contactul mijlocit de un obiect 
situat într-un anturaj plin de cărți simbolizează plasarea conflictului pe un 
plan al convertirii, al îndepărtării de instinct, de firesc, în favoarea rațiunii 
și a domniei imaginației.

Ambii parteneri sunt precondiționați de lectura unor texte. Dacă în 
cazul băiatului nu se specifică nimic, deși putem deduce că a citit literatură 
care orientează spre idealizare, atunci Dora a fost marcată de Chérie a fraților 
Goncourt, din care a marcat reflexii ale protagonistei despre eros. Putem bănui 
și o influență bovariană, căci o auzim în enumerate rânduri enunțând, blazată, 
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plictisită, că ei, căsătorite prin constrângere cu un om pe care îl detestă, viața 
nu i-a oferit nimic. După ce înnoadă o legătură cu Matei, comuniunea dintre 
ei trece la un nivel mai înalt de intimitate, în clipa când Dora îi împrumută 
romanul cu sublinierile ei, așa încât Matei reflectează la ceea ce o fascinează 
pe iubita lui și, într-un anumit fel, gândurile lor se întrepătrund, suscitate de 
cauze comune.

Metafora mediatorului este coroborată pe tot parcursul romanului de 
alte simboluri analoge, ca binoclul cu care, de la început, Matei o urmărește 
pe Dora la vie, stând într-un copac, iar mai apoi privește restul lumii. Aceluiași 
concept i se subordonează și lacul, locul în care se reflectă cerul, admirat 
recurent de îndrăgostiți.

Însă totuși Dora se lasă mai mult în voia trăirilor, spre deosebire de 
Matei, un obsedat de aflarea (și inventarea, când lipsesc) cauzelor celor mai 
infinitezimale fluctuații în atitudinile iubitei și în schimbările propriilor stări. 
Nimic nu se derulează la el într-un mod liber, fără a fi supus filtrului abstractizării 
și al fabulării. Explicațiile pe care le inventează din gelozie, neavând o dovadă 
reală, îl apropie de sensibilitatea orgolioasă a personajului Marcel al lui Proust 
sau Ștefan Gheorghidiu al lui Camil Petrescu.

Să fie din cauza aceasta Matei absorbit totalmente de persoana iubitei? 
Nu, cel puțin nu pe toată durata romanului și nu fără devieri de accent. În acest 
mod, îl surprindem cum centrul interesului i se schimbă, încet, imperceptibil 
aproape, ajungând să accepte alte aspecte ale vieții, să iubească sătucul N., 
detestat până atunci, așa cum binoclul îi oferă imagini nu numai separate, ci 
ale existenței în totalitate. Schimbarea însă se desfășoară prin intermediul 
Dorei, care posedă un rol inițiatic în viața lui. Nu se produce, fără îndoială,  
o metamorfoză totală, miraculoasă, în manieră romantică, el rămânând la fel 
de irascibil, de pătrunzător, însă capătă interes pentru viață și, în cele din urmă, 
o independență ce-i permite să emită judecăți cinice la adresa ei, constatând 
că ambii aveau nevoie de un partener când s-au cunoscut și că oricine le-ar fi 
putut lua locul; la fel, nu citește în întregime, indolent, scrisoarea iubite lăsată 
la hotelul din București, suportă surprinzător de ușor absența ei, deși se bucură 
când o revede.

Cu toate acestea, Dora se maturizează la final, înțelegând 
complicațiile vieții. Dar nu ezită să se sacrifice în numele iubirii, renunțând 
la soț. Când remarcă o indiferență față de Matei, își promite să îl iubească 
mai mult, să fie mai grijulie, moment în care este percepută ca o străină. 
De fapt, cu o ardoare schizofrenică, Matei își creează două variante ale 
Dorei, de frică să nu o piardă pe cea pe care o iubește sau, mai exact spus, 
o imagine veche a ei, a idealului. Concomitent, Matei capătă conștiință de 
sine și parvine să creadă că ea nu e la înălțimea lui, deși la debutul relației 
se considera adesea nedemn de dragostea ei.

În aceste condiții în care planul realității este dublat continuu de cel al 
reveriei, al speculației, relevăm că R. Petrescu ne oferă o operă al cărei conflict 
se derulează în interior, ca un ochean întors. Toate eforturile venite din ambele 
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părți de a păstra iubirea purced, de fapt, nu din tendința de a salva un sentiment, 
ci de a ocroti un vis, o idee. Și Dora, mai vie, spre deosebire de matei, se impune 
să-l iubească, atunci când intensitatea sentimentului pălește, fiindcă se teme să 
nu i se ruineze mitul iubirii eterne, pe care și-au jurat-o. Nu se poate afirma, 
însă, că e vorba de ipocrizie. Nu-i putem învinui de așa ceva. Mai curând, 
asistăm la o sporire a emoției pe contul fundalului ideatic, cu precumpănirea 
ultimului, totuși.

Romanul se distanțează net de restul literaturii erotice și prin faptul că 
evită clișeele exploatate frecvent. Într-adevăr, Dora reușește să obțină divorțul, 
soțul nu-i surprinde niciodată și se înverșunează să nu creadă în existența 
amantului, oferindu-i-se o mărturisire directă. Nu societatea îi desparte,  
ci trăirile lor își pierd turbulența, forța, tumultul. Iată ceea ce i-a determinat pe 
unii să spună că nici nu există o dramă.

Drama însă persistă permanent. Epuizarea iubirii înțelese ca un corelativ 
al transcendentului, este asociată cu disoluția în nimic, cu îmbrățișarea neantului. 
Gândul acesta îl nutrește Matei căruia, în situații cum ar fi contemplarea 
malurilor râului, a râpelor, dar și în incidentul în care voia, timid, fără să și-o 
recunoască nici sie însuși, să sară pe fereastră împreună Dora-care se simte 
amenințată, pentru o clipă, cu moartea-, i se pare că de la ființă la neființă nu-i 
decât un singur pas, dacă dragostea te stăpânește. Astfel, diminuarea progresivă 
a atașamentului constituie, în ochii tânărului, o apropiere de dispariție, iar 
tensiunea personajelor se amplifică.

În lumina celor enunțate până acum, Matei Iliescu se insinuează ca un 
roman de analiză, dominat de introspecții și de alternarea planurilor temporare, 
toate realizate cu scopul de a oferi o imagine multiaspectuală a conștiinței, 
aspecte care îl apropie de proustieni. Pe de altă parte, demascarea neîncetată, 
deși nu ostensivă, a convențiilor, ne arată că avem de a face și cu un metaroman, 
care ne lasă să aruncăm o privire nu atât în culisele romanului, cât în ale 
dragostei, ale resorturilor ei livrești. Cel care l-ar interpreta din perspectiva 
imanenței, a surprinderii pulsului ingenuu al vieții, l-ar putea găsi fad, fals, 
corupt. Dar acesta este și marele merit al romanului, de a ne arăta dragostea 
predeterminată de anumite tipare, fără de care, cine știe, s-ar estompa, ori ar fi 
redusă pur și simplu la instinct.
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BRADUL  DE  NUNTĂ  –  SIMBOLUL
SUBSTITUENT  AL  MIRELUI

PaVel  POPA
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat: Studiul respectiv pune în discuție semnificația simbolică 
a bradului în contextul ritualurilor nupțiale. De asemenea, menirea și 
valoarea bradului – arbore ce promovează un ansamblu întreg de simboluri 
mitice, care necontenit a reflectat concomitent cu funcția sa universală de 
o mare importanță în viața materială a societății și destinația sa specială 
în cu starea spirituală a omului, rolul său alegoric la nașterea copilului, la 
căsătorie, dar și la înmormântare – pereche în lumea celor drepți. Tradițional 
este asociat cu flăcăul bun de însurat, cu mirele, posedând sacralitate și 
fiind considerat simbol sfânt al puterii divine și totodată instrument cultural 
necesar în organizarea ceremoniilor și sărbătorilor atât calendaristice cât și 
cele familiale în primul rând, iar ca simbol al vieţii întruchipează legătură 
între pământul în care îşi înfige rădăcinile şi bolta cerească pe care o atinge 
cu creştetul său – simbol al vieţii în continuă evoluţie, în ascensiune, al 
dârzeniei, hotărârii și al bărbăției – expresii folosite în gândirea populară 
românească, trăsături ce semnifică pregătirea tânărului către căsătoria sa. 
Iar prin forma coroanei și a fructului – conică, bradul este „simbol falic”, dar 
și simbolul vieții și al morții.

Cuvinte-cheie: arbore cosmic, terestru, cosmogonic, de nuntă, gândirea 
populară, simbol falic, steag înflorat, copac totem.

Una dintre cele mai renumite forme arhaice ale tradițiilor populare 
românești este cea legată de simbolurile arborilor sacri și a celor consacrați 
vieții și activității omului. Aceștia fiind concomitent și însoțitorul individului 
de la naștere și până la moarte, dar și în lumea celor fără dor. Potrivit 
calităților sale utilitare universale arborele omului era sortat mai frecvent 
din flora locală și monumentalizat de către persoană. În acest scop i-au fost 
conservate și imortalizate aproximativ întreg ansamblul de elemente botanice 
la care pe parcursul istoriei sau mai adăugat și semnificații simbolice noi. 
Monumentalizarea arborelui real, considerat tradițional de către poporul nostru 
sacru sau consacrat, s-a realizat „prin transfigurarea proporțiilor lui concrete, 
prin potențializarea forțelor lui botanice și exagerarea foloaselor lui culturale” 
(Vulcănescu, 1972: 26).

Dintotdeauna frumusețea vegetală ce acoperă pământul românesc  
a acționat asupra mentalității semenilor noștri. Drept dovadă a acestui proces 
inevitabil este și faptul că totemizarea celor mai afectuoși arbori locali le-a 
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slujit drept „mod de reflectare spirituală a vieții desfășurate în întregime în 
pădure: cultul codrilor, bazat, în primul rând, pe funcția generală a arborelui în 
viața materială a omului și, în al doilea rând, pe funcția specială a arborelui în 
viața spirituală a omului” (Vulcănescu, 1972: 26).

Oportun celor exprimate anterior, cei mai apreciabili arbori – bradul, 
stejarul și mărul au fost declarați sacri nutrind un cult special ce promovează 
un complex de simboluri care le valorifică semnificația.

Potrivit mitologiei românești constatăm că arborele sacru – bradul, 
stejarul sau mărul a fost plantat în mijlocul satului simbolizând centrul lui 
material și spiritual. Coroana sa producea umbra necesară în timp de arșiță, 
adăpost în momente de furtună sau vijelie. În dosul ei aveau loc: sfatul 
bătrânilor, tinerii organizau hora satului, întreceri de bărbăție ş. a. Deci pentru 
comunitate și locuitorii ei arborele sacru a devenit simbolul puterii divine și 
concomitent instrumentul cultural necesar în organizarea ceremoniilor și 
sărbătorilor tradiționale, desigur și familiale. Și cu această ocazie, românii 
i-au oferit statut de copac sacru păstrându-i simbolistica. Ca simbol al vieţii, 
arborele întruchipează legătură între pământul în care îşi înfige rădăcinile şi 
bolta cerească pe care o atinge cu creştetul său.

Fiind simbol al vieţii în continuă evoluţie, în ascensiune, arborele 
evocă verticalitatea. De exemplu, la grecii antici bradul era închinat ba 
zeiței vânătorii Artemis, ba lui Dionysos – zeul vieții. Anume din aceste 
considerente a devenit arbore sacru. Tracii, considerau bradul bipolar, pentru 
că concomitent îndeplinește două funcții: 1) Este arbore cosmic; 2) Este 
arbore terestru. În acest context, totdeodată este simbolul vieții și al morții, 
al norocului și al ghinionului ș. a. Fiind „considerat cosmogonic, teogonic și 
antropogonic totodată, adică creator de elemente cosmice, de făpturi divine 
și de oameni, bradul creează și promovează viața în formele și aspectele 
ei multiple, este prezent în toate manifestările ritual și ceremoniale ce țin 
de adorarea astrelor, de ciclul vieții (nașterea, nunta și moarte) și de ciclul 
calendaristic (zile de muncă și zile de sărbători solstițiale și echinocțiale)” 
(Vulcănescu, 1972: 29). Tăierea lui avea loc doar potrivit unui comportament 
special, în baza unui ritual ce presupunea cererea permisiunii divinității sau 
a spiritului tutelar. În al doilea rând, numai după aceasta putea fi socotit mort 
și transportat la locuința mirelui ca un stâlp sau ca o coloană a casei lui. Fiind 
mort, după finalizarea ceremonialurilor nupțiale și post nupţiale apare ipoteza 
că bradul ar fi fost ars respectând unele condiții ritualice, care nu sau păstrat 
până în zilele noastre. El este împodobit ca și la nuntă pentru înmormântarea 
tinerilor necăsătoriți sau „nelumiți”, totodată înfăptuind rolul de soț/soție 
pentru dalbul de pribeag – pereche în „lumea celor drepți”.

Cuvenit condițiilor climaterice nefavorabile bradul insuficient a fost 
cultivat pe teritoriul nostru și în legătură cu aceasta a fost înlocuit cu mărul 
(părerea noastră). Substituirea respectivă este întâlnită mai reiterat în cadrul 
ritualului de înhumare. Pomul mortului și în prezent este făcut dintr-o creangă 
de măr, mai rar de nuc sau cireș cu cel puțin trei ramuri care se împodobeau 
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cu colaci, dulciuri, mere și diverse obiecte ce i-au aparținut defunctului sau 
procurate cu această ocazie ș. a. Și la români, și protoromâni arborele cosmic se 
prezintă „pe plan paleo – folcloric și folcloric înfățișat când sub formă de brad, 
când de măr” (Vulcănescu, 1972: 43). Prezența lui fundamentează actul nupțial, 
el fiind „metamorfoza arborilor de naștere ale căror atribute și funcții se referă 
la întreaga viață a celor ce sunt înfrățiți sau dăruiți” (Vulcănescu, 1972: 44).

Potrivit etnologului R. Vulcănescu, arborele de nuntă prezintă cel 
puțin două ipostaze: 1) Instrument al unei prenunți simbolice de tip ludic; 
2) Instrument al unei nunți efective, concrete și reale. De asemenea, bradul/
mărul simboliza dârzenia, hotărârea, bărbăția – expresii folosite în gândirea 
populară, trăsături ce semnifică pregătirea tânărului către căsătoria sa. Prin 
forma coroanei și a fructului – conică, bradul este „simbol falic” (Ghinoiu, 
2008: 40), având funcția de a fundamenta actul nunții. Acești doi arbori sacri 
revin și în „datinile ce țin de comunitatea afectivă dintre două făpturi înainte ca 
acestea să alcătuiască o familie. Trebuie să precizăm că între «bradul de nuntă» 
și «mărul de nuntă» există o deosebire de conținut simbolic, de structură ritual 
și de funcție ceremonial. Bradul de nuntă e un arbore ales anume, ce ține de 
o datină mai veche decât mărul de nuntă” (Vulcănescu, 1972: 59). De pildă, 
în Oltenia – România bradul de nuntă este confecționat ca și la noi, în ajunul 
nunții. Mergând în pădure, flăcăii mirelui alegeau arborele în cauză profitând de 
același ceremonial ca la „bradul de naștere” a copilului. Lungimea sau înălțimea 
și vârsta lui se cuvenea să fie în concordanță cu statura și etatea mirelui. Înainte 
de al trunchia i se cerea iertare, apoi îi explicau rostul sacrificării: „Te-am 
ales fârtate/ Să nuntești la ziuă;/ Te-am ales pe tine/ Din pădurea-ntreagă/ că 
ești cel mai mândru,/ Mândru și fălos,/ Sa ții loc de mire/ Până la nuntire,/ 
Că tu ești de vârsta/Împăratului meu” (Vulcănescu, 1972: 59). Ceremonialul 
aducerii arborelui din pădure nu s-a păstrat. Dar, potrivit unor texte nupțiale 
ale Cântecului de Brad, presupunem că este aproximativ identic cu cel de 
înmormântare, după cum urmează: „Hai, Bradule, hai,/ Hai, c-am să te tai,/ C-o 
bardă tăioasă,/ C-o fată frumoasă,/ C-un topor frumos, Pe la miez de noapte/ Ce 
frunză se bate?/ Frunza fagului/ Și a Bradului/ Hai, Bradule, hai,/ Din tulpina ta/ 
Rame se lucrează,/ Ușă de altare,/ Rame de icoane./ Hai, Bradule, hai,/ Nunta 
să-mi cinstești/ Și s-o-nveselești” (Ghinoiu, 1999: 115). Deci sacralitatea lui 
poate fi sesizată pe întreaga durată de desfăşurare a nunții, dar mai evident 
este întruchipată în „ceremonia gătitului Bradului la casa mirelui și în orația 
Bradului la casa miresei” (Ghinoiu, 1999: 116).

Rădăcinile obiceiului bradul de nuntă sau a mărului de nuntă sunt 
profund implantate în cele mai semnificative simboluri ale mirelui și 
miresei. În cadrul tradițiilor nupțiale, mireasa a fost asociată cu mărul sau 
cu colacul, iar mirele era substituit simbolic printr-un brad, steag sau băț 
înflorat. În popor se zice, că în ziua respectivă, mirii trebuie să fie însoțiți  
de un brad împodobit și purtat peste tot unde este necesară prezența lui 
de către vornicelul de onoare. Acolo unde se împodobesc doi arbori, unul 
rămâne la casa nașilor, atunci când mirele merge cu alaiul, pentru a-i lua 
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(pofti) pe aceștia la nuntă la mireasă. De exemplu, la nunțile din satul 
Puhăceni, raionul Anenii Noi se foloseau doi brazi atunci când mirele 
împreună cu alaiul său se duce la nunul cel mare pentru a merge împreună 
la mireasă, după cum urmează: „Bună sara, cucoane nun mare/ Cu poftiții 
dumitale!/ Noi, doi brazi din cer picați –/ Din cer – pe casă,/ De pe casă 
– pe masă,/ Noi pe masă când am picat,/ Masa vi s-a-ntunecat,/ Iar dacă 
brazii i-ați lega,/ Masa vi s-a lumina!” [4], sau „Bună ziua, casă frumoasă,/ 
Și cucoane nun mare!/ V-am venit și noi/ Cu acel brad înalt, luminat,/  
Pe masă vi l-am lăsat./ Care s-a găsi și l-a ridica,/ Mare bacșiș a lua!/  
Atât tot și lada-n pod/ Că l-ați legat de bot!” [5].

Bradul a fost unul din obiceiurile ce a însoțit începutul nunții. Era 
înfrumusețat de către tineri, care ulterior erau obligați să onoreze ceremonia 
cu participarea lor. Împodobirea lui de regulă avea loc la casa viitorului soț, 
datorită acestui fapt obiceiul a fost socotit drept „ritual al mirelui” (Ghinoiu, 
2008: 40). În ziua nunții, copacul este purtat de unul dintre vorniceii de onoare 
pe traseul: casa mirelui – casa nașilor – casa miresei – biserica – casa miresei. 
După finalizarea slujbei, bradul de nuntă era adus la casa mirilor.

La nunțile ținute în unele sate și orășele din nordul republicii arborele 
respectiv a fost înlocuit cu o creangă de brad, care în casa mirelui era pusă pe 
masă și împodobită cu panglici, prăjituri, mere și care simboliza tinerețea și 
frumusețea viitorului soț. Exista și o declamație în versuri, închinată bradului, 
culeasă în 1957 în s. Hăsnășenii Mari, r. Bălți, cu caracter de felicitare: „Bădișor/ 
Friumușel,/ Bradu am ridicat/ Părinții s-o bucurat,/ Casa s-o luminăm,/ Eu brad 
am râdicat/ Și norocire!” (Botezatu, Gațac, 1965: 107).

Oricând românul a pledat pentru o tinerețe veșnică conștientizând 
faptul că sfârșitul vieții omului este inevitabil și are un impact semnificativ 
asupra valorilor noastre. De aceea omul dintotdeauna și-a dorit cu orice 
preț să învingă moartea, să lase în urma sa să dăinuie ceva nemuritor. A fi 
etern înseamnă a avea viața în veșnică continuitate, lipsită de dimensiunile 
timpului. Speranța de a deveni eterni ne face să credem că anume printr-un 
adevărat patriotism față de națiune și credință în Dumnezeu, prin valorizarea 
și păstrarea relației de cuplu, dar cel mai mult prin nașterea de copii vom 
deveni nemuritori. De pildă, în mentalitatea românească arhaică, copilul 
întruchipa simbolul renaşterii, pentru că prin căsătorie are loc reproducerea 
lor, al moștenirii și viitorului.

Una din calitățile marcante pentru care a fost ales bradul, este nu 
numai acea de a simboliza doar Cosmosul, ci și „viața, tinerețea, nemurirea, 
înțelepciunea” (Eliade, 2005: 114). Fiind legat și de aceste semnificații, 
obiceiul bradul de nuntă are menirea de a aduce belşug şi fericire celor doi 
soţi, familiei lor.

Împodobirea bradului derula concomitent cu pregătirile de nuntă. Mai 
exact în ajunul cununiei, tinerii celibatari (prieteni și rude) se adunau la casa 
mirelui și împodobeau bradul cu: batiste albe, năframe, panglici și flori 
multicolore, clopoței, spice de grâu ș. a. În vârful bradului se punea un 
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fruct de măr sau un colac – simbolul belșugului. Toate aceste obiecte sunt 
parte componentă a complexului de simboluri nupțiale. În mentalitatea 
tradițională se crede că dacă visezi o batistă albă, aceasta ar însemna că ai 
posibilitate de a te căsători. Deci în cazul de față, visul reprezintă limbajul 
sufletului mirelui – proces imaginativ care reflecta concepțiile, grijile 
și preocupările emoționale ale lui. Acest proces constituie o pluritate de 
semnificații imaginative raportate la dorința lui de a se căsători.

Înainte, cele mai inteligente familii, în ajunul zilei cununiei practicau 
obiceiul împodobirii nu numai a bradului ci și a „mahalei, în care se serba 
nunta, cu brazi de la casa ginerelui și până la casa miresei” (Marian, 1995: 
264). Bradul este copacul care nicicând nu-și pierde verdele, culoare 
asociată cu lumea vegetalului și îndrăgită de oameni ce are menirea de 
a simboliza natura, renaşterea, reînnoirea şi revitalizarea, prosperitatea 
și speranța într-o viață familiară fericită. În Evul Mediu miresele purtau 
verde pentru a simboliza fertilitatea – capacitatea de a naște copii. Unele 
popoare europene consideră bradul „simbol al reînnoirii anului” (Evseev, 
2007: 60). Fiind copacul totem al protoromânilor, simbolizează „viața 
veșnică, tinerețea și vigoarea, mândria, curajul și verticalitatea (masculină)” 
(Evseev, 2007: 60). Este des apreciat drept fratele „vegetal” al omului. 
În comunicarea tradițională a strămoșilor noștri, dar și în actualitate este 
des utilizată fraza ce definește ținuta flăcăului: „este voinic ca bradu” 
sau „înalt ca bradul” – comparații ce simbolizează dârzenia, hotărârea, 
bărbăția mirelui. Comparația „voinic ca bradul” redă unele caracteristici ale 
calităților corpului mirelui: tânăr, chipeș, curajos, viteaz, îndrăzneț. Fiind 
asociat cu prințul din poveste, voinicul simbolizează „un ideal uman […]. 
Este idealul tinereții masculine, al dragostei și eroismului” (Evseev, 1994: 
151-152). Calificativul „înalt” este apreciat drept simbol al „ascensiunii și 
al spiritualizării, al asimilării treptate cu ceea ce reprezintă cerul: armonia 
în înălțimi” (Chevalier, Gheerbrant, 2009: 484).

Fiind socotit drept arbore protector, la naștere părinții sădeau în gospodăria 
lor un brad, dar mai des un copac fructifer considerat „pomul protector al 
copilului” sau „pomul geamăn al copilului” pe care îl rugau să ocrotească 
fătul de forțele malefice, iar în caz de moarte era tăiat sau scos cu rădăcină 
din pământ. De fapt, corelația firească dintre oameni și arbori dintotdeauna 
a promovat „ideea înrudirii cu întreaga lume vegetală. Arborii totemizați au 
fost considerați când strămoși cosubstanțiali, când rude emblematice de grade 
indefinite în ierarhia umană” (Vulcănescu, 1972: 13).

În concluzie punem accentul pe ideea că: copacul respectiv devenea 
martorul ocular al tuturor obiceiurilor practicate de către om: la nașterea 
copilului – simbolul protector al pruncului, la nuntă – simbolul mirelui, la 
înmormântare – perechea dalbului de pribeag care îndeplinea rolul de soț/
soție pe „lumea cealaltă” și susținătorul tuturor riturilor funebre a tinerilor 
nelumiți. Șapte flăcăi, uneori și mai mulți, fără a discuta între ei, plecau dis-
de-dimineață în pădure pentru al alege, al tăia și aduce la casa mortului. Putea 
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fi ales și sacrificat doar arborele care avea o înălțime și o vârstă aproximativă 
cu a defunctului și care putea fi doborât dintr-un număr exact de lovituri de 
topor egal cu cel al flăcăilor prezenți la ritual. Înainte de a-l sacrifica, tinerii 
îngenuncheau, apoi cu vârful înainte îl aducea la casa cu pricina. Îl împodobeau 
ca la nuntă, prindeau de crengile lui inelul batista înflorată a defunctului, flori, 
panglici și clopoței. În drum spre cimitir i se adresau cântece de jale și bocete, 
în care era asemuit cu defunctul, apoi era fixat alături de cruce, la căpătâiul 
mortului – simbolul înfrățirii și a supravegherii.

Etnologul Ion Ghinoiu în lucrarea „Cărările sufletului” despre 
semnificația bradului la nunta mortului a constatat că în Moldova (Moldova 
de peste Prut) aceste tradiții sau conservat mai bine. Tânărul îmbrăcat 
întotdeauna în haine de mire sau mireasă și străjuit de unul sau mai mulți brazi 
împodobiți asemenea celui de mire era dus la cimitir cu carul mortuar tras de 
doi boi cărora li se puneau în coarne colaci, iar „în vârful proțapului un brăduț 
numit buhaș, în resteiele jugului basmale albe sau prosoape. Lângă sicriu stau 
nașii de cununie, o pereche de tineri necăsătoriți cu lumânări aprinse în mână 
(Oțeleni, jud. Iași)” (Ghinoiu, 2004: 174). Deasemenea, acest obicei este 
practicat și la noi. Tinerii prezenți la înmormântare – druște, vornicei, frații 
și surorile defunctului etc., purtau fiecare câte un simbol nupțial: buchete, 
băsmăluțe, prosoape ș. a. Muzicanții interpretau melodii dragi dalbului de 
pribeag, dar și din repertoriul nupțial local.

În unele localități din Stepa Bălțiului, cum ar fi Bușila, raionul Ungheni 
simbolistica bradului în orațiile de nuntă are o importanță semnificativă. Adus 
la casa miresei, era pus la loc de cinste – în capul mesei încărcată cu bucate: 
„Brad nalt, luminat/ Pe bucate s-a lăsat,/ Bucatele sau întunecat” (Popovici, 
1962: 14-15)

Anume din capul mesei putea fi admirat de toată lumea prezentă la 
ceremonie, pentru că bradul simboliza chipul mirelui. Într-o altă orație este 
asociat cu o negură-negurice ce scoate în evidență cetina mare și rotată a sa care 
astupă drumurile și cărările celor doi îndrăgostiți: „Ce negură sî lasî?/ Dar nu-i 
o negurî-neguriși,/ Da îi un brad mari rotat;/ Cu crengile astupă drumurile,/ Cu 
ramurile – cărările/ Și cine s-a găsi și l-a râdâca/ Năframă și-a lua/ De vor părea 
că-s crude/ Să ne credeți c-au fost lemnele ude/ De vor părea că-s nesărate/ Să 
ne crediț că Ocnița-i departe/ De v-a părea că-s afumate/ Să ne credeț că-s cu 
tizâc coapte,/ Poftim meseni și luați din masă,/ Ori credeți cî-s otrăvite/ Iată 
gust eu întâi/ Că tot zice lumea că-s un rău/ Și dacă voi muri/ Nu le-a părea la 
nimeni rău/ Se iau două furculițe și rupe/ Ține și o împărțăște la meseni/ Gustă 
el întâi și apoi mireasa” (Cojocaru, 1962: 14-15), sau iată un alt exemplu cu 
același motiv: „Pi aiastă şinstitî masî/ mare negură să lasă/ S-o lăsat un brad 
mari rotat/ Cu crenjile rămurat./ Şine s-o găsî vrednic şî puternic/ Să-l ridişe de 
pe aeastă şinstită masă/ Iar noi cu vornişelu ne-om găsî vrednic şî puternic/ Să-l 
râdicăm di pi aiastă şinstită masă” (Lungu, 1946: 1)

Acest rit de inițiere simbolizează începutul ospățului. Vornicelul de 
onoare va adresa invitația nuntașilor să se ospăteze, zicând: „Și voi cânta 
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cântări frumoase/ Și vi s-a ridica bradul de pe masa,/ Poftim și luați, din masa!” 
(Cojocaru, 1962: 14-15).

Și în prezent este foarte mult prețuit ritul mesei în comun, care unește 
simbolic atât nuntași din partea mirelui cât și a miresei. Ospăţul, prin 
participarea simbolică a întregii comunităţi, demonstrează acceptarea de 
către aceasta a noilor săi membrii; marchează, la fel ca năşirea şi încuscritul, 
integrarea socială, mirii nefiind doar parte a familiei şi neamului, ci şi  
a comunităţii din care fac parte.

La nunțile din satul Pruteni – Ungheni, imediat după ce oastea mirelui 
a intrat în ograda miresei era poftită la masă: „Da mirili nu mânâncî. Şădi şî 
posteşti atunci. Şădi în capul mesei între nânaşi, da nu mănâncă nicî. Când 
vini vremea să ridice bradul […], iaca cî vini un băet cari ştii sau un tânăr cari 
ştie-a spune bradul şî spune: „- Sculaţi nuntaşi, nu staţi/ Şî vă gândiţi?/ Nu 
videţ şi negurî vini?/ Vini o negurî mari neguratî/ Da nu-i o negurî neguratî,/ 
Nişi o noapti-ntunecatî./ Da-i un brad frumos/ Şi umbros,/ Şi tulchinos,/ Şi 
crengos,/ Cu tulchinili/ Astupî drumurli,/ Cu rămurelili/ Astupî cărărili/ Şini 
s-a cutiza/ Şi l-a râdica/ Cu mari dar s-a câşliga” (Croitoru, 1965: 69-90). 
Orația respectivă, potrivit simbolisticii caracteristice, scoate în vileag cele mai 
frumoase trăsături fizice și de caracter ale mirelui fiind asemănate cu a bradului. 
Negura care se apropie este comparată cu corpul nalt și viguros al tânărului: 
solid, voinic, vânjos, zdravăn, etc. La sfârșit de orație, tânărul „e stuhul şela şî 
ghionteşti farfuria şei di deasupra şî când o ghionteşti, rămâni găina şeia friptî, 
o discuperi. Dacî o discuperi, amu vornicelu ista sau cari ştii a spuni bradu ista 
ia un cuţit şî tai găina şeia aşă bucăţi tătî. Şî ie şî împărţăşti. Împărţăşti la nuni, 
la tineri, la tăţi câte o furculiţî di carni de aşeia, la câţi ajiunji acolo în casî. Iau şî 
mănâncî carnea aşeia. După şi o măncat carnea, e aşela di mânî pi nanaş şi el cu 
steguleţul (bradul) şela înainti şi ajiunji în uşa casîi şi faşi cruşi şî treşi el, treşi 
nânaşu, treşi nânaşa […]. După şi o ieşât tătî nunta di după masî di acolo, jioacî 
o horî, s-aşazî pi scauni afarî. De-amu mai mult în casî şi nu întrî” (Croitoru, 
1965: 69-90).

Orația bradului era tradițional utilizată și la nunțile din satul Cotiujenii 
Mici, Lazo (azi Sângerei). Ca și majoritatea orațiilor respective și aceasta se 
începe cu fraza ce semnifică căderea bradului din cer – simbolul unirii vieții 
de pe pământ cu cea din ceruri exprimată prin rugăciuni și cântări frumoase. 
Erau invitate persoanele vrednice și înzestrate cu puteri miraculoase pentru  
a ridica bradul de pe masă și a invita nuntașii să guste bucatele. Această menire 
aparține cuconului mire și cucoanei mireasă: „Numai cuconu mire/ Şi cucoana 
mireasă,/ A cântat cântări frumoasă/ Ş-a ridicat bradul de pe masă./ Poftim 
meseni şi luaţi din masă” (Ivanciuc, 1964: 130-131). A ridica bradul de pe 
masă simbolizează începutul ospățului nupțial. Cea de-a doua parte a orației 
reprezintă o caracterizare satirică a bucatelor, că poate mâncarea nu este fiartă, 
sărată sau gustoasă: „Şi dacă ne-a fi bucatele crude,/ Să ne credeţi,/ Că ne-o 
fost lemnele ude./ Şi dacă ne-a fi bucatele nesărate/ Să ne credeţi,/ Că ne-o fost 
ocna departe./ Şi dacă credeţi,/ Că ni-s bucatele otrăvite,/ Poftim, că oi gusta eu 
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înainte /- Poftim, meseni şi luaţi” (Ivanciuc, 1964: 130-131). Glumele făcute 
aveau scopul creării unei dispoziții de nuntă, de odihnă, veselie, de a dansa,  
a glumi, de petrecere.

Potrivit tradiției, la nunțile din Șoropcani – Fălești, invitați la masă nu-
și permiteau să servească până nu era spusă orația respectivă: „Brad rămurat/ 
Din cer lăsat/ Pe masa lui conu mire/ Și a cucoanei mirese lăsat/ Când s-a 
lăsat/ Masa s-o întunecat/ Cine va fi vrednic/ Cine va fi puternic/ Să plătească 
slujbe grele/ Să cânte cântări frumoase/ Să ridice bradul de pe masă/ Poftim 
meseni/ Și luați de pe masă/ Însă nimeni să nu îndrăznească/ Să mănânce din 
acea farfurie/ Poftim meseni și luați/ Și ne credeți/ Poate vor fi bucatele crude/ 
Să ne credeți, că ai fost lemnele ude/ De vor fi bucatele afumate,/ Să ne credeți,/ 
Că au fost bucătăresele bate/ Muzicanții cântau/ Și ele jucau/ Și de bucate 
uitau/ Dacă vă temeți, că sânt otrăvite/ Se poate să încep eu înainte/ Dar dacă 
vă rușinați,/ Atunci aici să le lăsați/ Poftim de ședeți la mesișoară/ C-am tăiat  
o deată mioară/ De mă friji la inimioară/ N-am să uit un an și-o vară/ Poftim de 
îndrăzniți/ Nu fiți obraznici/ De aici să rămâe/ Ei bine, ați venit/ Iubiți meseni!” 
(Vladei, 1957: 40-41).

De exemplu, la nunțile din satul Condrătești, raionul Ungheni orația 
respectivă era spusă de către vornicelul de onoare, înainte de a se începe masa 
cea mare, la casa mirelui: „Ist (acest) brad o chicat/ Masa s-o întunecat/ 
Când bradul s-a ridica/ Şi mâncare sa mânca/ Şî toţ mesenii s-or bucura./ 
Amin!/ Şi cu adevăr că aşa este/ Poftim, cucoane mire de-o blagosloveşte./ 
Mirele e şi se sărută cu mireasa” (Goran, 1957: 3).

Sărutul este foarte des practicat de către mire și mireasă în cadrul 
desfășurării ceremonialului nuptial. În contextul căsătoriei tinerilor îndrăgostiți 
sărutul este „simbolul uniunii și al adeziunii reciproce, care a căpătat, încă din 
antichitate, un înțeles spiritual” (Chevalier, Gheerbrant, 2009: 812).

În present, sărutul mirilor este considerată una dintre cele mai frumoase 
tradiții de nuntă.

Tradiția nupțială a satului Năvârneț – Fălești spune că bățul cu basma 
(bradul) era ridicat de pe masă numai atunci când avea loc ritul „scosul 
miresei din casă”. Vornicelul de onoare „chiuie, şî apuca pi nun di mânî şi-l 
scote cu dansu afarî, cu nireasî şî cu nirili cu tătu șî băţu şela, îi e basmaua 
şi-l zvârli pişti casî” (Scobioală, 1976: 156),spunând: „Staţi fraţi şî ascultaţ/ 
Pi astă șinstitî masî/ Mari negurî sî lasî/ N-o râdicî alţâi/ Numai noi, domnii şî 
împăraţîi” (Scobioală, 1976: 156). Ritualul finalizează cu faptul că vornicelul 
ținând bățul cu basma în mâini: „îi e basmaua şi-l zvârli pişti casî” (Scobioală, 
1976: 156). Aruncarea bățului cu batistă (bradului) peste casă, în simbolistica 
nupțială semnifică acordul miresei, părinților și a rudelor ei de a se căsători.  
De asemenea, aprobă acceptul ce presupune schimbarea locului de trai a miresei 
trecând din casa părintească în cea a mirelui sau a lor comună, astfel ajunge în 
grija întreținerii bărbatului. Acest băț (nuia) ritualic pomenit în orația de nuntă 
din această localitate putea fi nu numai din mărul întâlnit în obiceiurile ce țin 
de datina colindatului, dar și din alun. Acest arbore în Panteonul românesc este 
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sacru, totem al șarpelui. Fiind invocat în descântecele de dragoste a fetelor ce 
doresc să se mărite, el posedă în practicile magice, putere fantastică: sprijinit 
de ușă apără casa de răuvoitori și frecvent este prezent ca recuzită de ritual în 
obiceiurile de nuntă și de înmormântare. Considerat simbolul călătoriei bățul 
(bâta sau toiagul) întruchipa legătura sa spirituală cu omul. Pe meleagurile 
noastre, ciobanii îl mai numeau frate de cruce.

La nuntă era numit „bradul de nuntă”, la moarte – toiagul care este 
nedespărțit de stăpânul său. Deci putem concluziona că bățul este un simbol 
pur bărbătesc cu sens mai mult falic, iar aruncarea lui peste casă simbolizează 
protecția sălașului și a membrilor familiei de gândurile și intențiile rele, pe 
parcursul întregii vieți. Iar la înmormântarea omului bățul/stuful este pus 
în sicriu semnificând prietenia omului cu natura, cu vegetalul și lemnul din 
care sunt confecționate crucea și sicriul defunctului, cu Pomul mortului ce îl 
însoțește până la groapă, etc.

Băsmăluța/batista legată de un capăt al bățului (bățul poate fi și o trestie, 
un stuf) este un element de vestimentație feminină folosit cu toate ocaziile și 
în toate anotimpurile, confecționat din pânză fină țesută în condiții de casă, 
uneori poate fi și din mătase utilizată ca obiect decorativ la cingătoare, sau 
în mână mai ales când iese fata la „Hora satului”, sau la șters fața, nasul în 
timpul diverselor munci, ba chiar și a execuției dansurilor populare în cadrul 
sărbătorilor populare etc. Deasemenea, băsmăluța reprezintă unul dintre cele 
mai întrebuințate obiecte de ritual care întruchipează drept semn valoros ce 
simbolizează atenția și respectul miresei și a mirelui față de oamenii dragi, 
prieteni, rude. Se prinde în partea dreaptă al pieptului vornicelului și a drușcăi, 
împreună cu un buchețel. Fiind confecționată și brodată conform menirii ei mai 
des numai de fetele mari, băsmăluța este un simbol feminin care este înnodată 
de un capăt al bățului, iar semnul falic al bărbatului – simbolul mirelui, exprimă 
unitatea dintre cei doi îndrăgostiți. Nodul ce unește aceste două obiecte exprimă 
formarea unei noi stări a cuplului cea de unire a acestor două sorți exprimate 
prin una singură – prin cuplu de familie. Deci nodul simbolizează „unirea 
dintre două ființe sau o legătură socială, ba chiar și o legătură cosmică cu viața 
primordială” (Chevalier, Gheerbrant, 2009. 622).

Din trestie românii au făcut fluierul și naiul, alte popoare – flautul. Fluierul 
dintotdeauna a însoțit viața omului de la naștere până la moarte, „instrument 
preistoric de comunicare cu lumea spiritelor confecționat din os, coajă de tei și 
diferite esențe lemnoase” (Ghinoiu, 2013. 119).

În una dintre multiplele legende se povestește că acest instrument 
muzical este construit dintr-un os al strămoșului de la care se trage și expresia 
populară „fluierul piciorului”, care „desemnează o parte componentă a corpului 
uman. Ulterior osul de om a fost înlocuit cu osul unui animal, al unei păsări de 
baltă (cocorul)” (Ghinoiu, 2013. 119), dar și cu lemnul arborilor sacri potrivit 
versurilor din balada populară „Miorița” – o capodoperă absolută a literaturii 
populare, dar și dovada geniului artistic al poporului românesc ce sintetizează 
o expresie din viața semenilor noștri: „Fluieraș de fag, /Mult zice cu drag!/ 
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Fluieraș de os,/ Mult cântă duios!/ Fluieraș de soc,/ Mult zice cu foc” (Ghinoiu, 
2013: 6).

Dezlegarea băsmăluței de la capătul bățului, stufului etc., are loc numai 
după realizarea ritului „scoaterea miresei din casă”sau „de trei ori în jurul 
mesei”, atunci când mirii de comun acord au hotărât să se prezinte în rang 
de familie în fața comunității. În acest sens nodul are semnificație sacră iar 
dezlegatul devine un semn al vieții și un simbol al veșniciei, al nemuririi. 
Nu în zadar în cântecul din cadrul ritualului „dezbrăcatul miresei” întâlnim 
următoarele versuri populare ce exprimă unele sentimente despre înnodatul 
sau îmbroboditul ei: „Nănășâcî duniata/ Mă rog capu nu-ni leaga/ Legătoarea 
dumitale/ Dizlegare nu mai are” (Alecsandri, 1908: 34). Aceste text poetic 
simbolizează legătura cântecului cu ritualul propriu-zis. Mireasa, prin legatul 
cu nod a broboadei își ia rămas bun de la cadrul obișnuit al existenței sale până 
la căsătorie, de la întreaga lume a copilăriei, părinți etc., pășind într-o nouă 
etapă a vieții.

Nodul mai exprimă și veşnicia căsătoriei tinerilor, este simbolul legăturii 
cuplurilor, al iubirii, atracţiei şi contopirii universale. Legătură respectivă poate 
fi desfăcută numai prin distrugerea familiei. Sacralitatea nodului familiei în 
Univers se transformă într-o stea, și din aceste considerente în popor se crede 
că fiecărui om îi aparține o stea. Potrivit viziunii etnologilor, în multe regiuni 
le este „interzis atât bărbaților, cât și femeilor «să poarte vreun nod asupra 
lor în anumite perioade critice (nașterea, căsătoria, moartea)»” (Chevalier, 
Gheerbrant, 2009: 623).

În satul Cigârleni, dar și în alte localități cum ar fi Țipala, Rezeni, Molești 
etc., din raionul Ialoveni asemănătoare au fost tradițiile la „scos mireasa din 
casă”: „vornicelul de frunte al mirelui avea în mână o vergea de măr sau de 
prun proaspăt tăiată şi ascuțită la vârf în care se înfigea un fruct de măr sau un 
cartof” (Pletosu, 2018).

Și în satul Obreja – Veche este promovată tradiția „scoaterea miresei din 
casă” cu bradul asemenea celei din s. Năvârneț: „Acest brad mari şî rotat/ Din 
ceri a chicat/ Cini s-a găsî vrednic şî puternic/ Sî râdişi acest brad mari şî rotat/ 
Cu crenjili închid cărărili/ Cu vârfurli închid drumurli/ Eu m-am găsât vrednic 
şî puternic/ Sî râdic acest brad mari şî rotat/ – Că această casă-ntunecoasă/ 
Aciastă masă-nchisă/ Şi nu-i masă-ntunecoasă/ Dar nici masă-nchisă./ E-un 
brad mândru şi rotat/ Cari pi masî s-o aşăzat/ Cu ramurili ni astupî cărărili/  
Cu tulpinili ni astupî drumurili/ Da noi am pune mână de la mână/ Ş-om râdica 
bradul în tulpină/ – Bradu am râdicat/ Casa am luninat/ Poftim meseni şî luaţi/ 
Pâni şî sari/ Din masa socrului ist mari/ Şî câte-un pahar di băutură/ Şi la tineri 
viaţă bună” (Grăjdianu, 1976: 112).

Tradițiile de nuntă din satul Mihăileni, Râșcani presupuneau în primul 
rând scoaterea miresei din casă și apoi așezarea la masă a nuntașilor, iar pentru 
aceasta trebuia să fie ridicat bradul: „Pe această masă frumoasă/ Mare negură se 
lasă/ Cine-i vrednic şi puternic/ Să râdice negura de pe masă/ Să scoată mireasa 
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din casă./ Numai a noastră oaste/ Şi cucoana mireasă/ Şi cuconul mire/ De brad 
vor apuca/ Şi negura s-a lua/ Şi bâcatele vor lua” (Cristian, 1950: 168).

Și la nunțile din satul Glinjeni – Făleşti, tradiția nupțială a bradului 
se ținea doar după ce: „toţi ies de după masă. Cel cu bradul iese înainte. 
Ceilalţi – după el. Bradul se cântă înaintea danţului, când i-a mireasa: 
„Bine v-am găsit, coane nună şi nun/ Acest brad/ Nalt/ Şi luminat/ – Masa 
cu bucate toate încărcat./ Poftim, coană nună şi mireasă/ cu toţi mesenii/ 
Şi luaţi din masă (Arată la brad – o farfurie acoperită cu lumânare)” 
(Dumbrovschii, 1964: 84-86).

Ritualul bradului/bățului/stuhului cu basma la un capăt era practicat și în 
satul Obreja-Veche, Fălești, tot la ieşitul miresei din casă: „Îl ei şî joci odatî în 
jurul mesii şî zvârli stuhu pişti casî şî băsmăluţa o ei ţâi […] Bradu-i o farfurii 
cu pâni în cari stă înşipt stuhu. […] când de-amu aproapi sî iasî nunta afarî nirili 
cu tot cu nireasî de-amu juca nunta cât mai juca da nirili cu nănaşîi nu eşău afarî 
[…], şâdeu acolo. De-amu când aproapi sî ducî la tătî nunta apî de-amu să duşe 
şî părinţîi duşeu nireasa nirului şî i-o dau în mâna nirului şapî şădi oleacî acolo 
şapî vornişelul cari era, di pildî eu, sau altul, cari schimbam colacu, ştii cari cu 
conocăriili estea apî ni duşim deamu şî spunim bradu şî pânî nu spunim bradu 
nu stă nireasa, da dacî spunim bradu apî deamu gata, îţi lega o băsmăluţî la un 
băţ şî eşăi cu dânsa afarî” (Grăjdianu, 1976: 112).

De asemenea și la nunțile ținute în satul Cotiujenii Mici, Lazo (astăzi 
Sângerei), bradul „este un băţ de stuh. La capătul băţului este legată basmaua. 
Pe masă stau o farfurie acoperită cu alta. Cu bucate-i acea care-i acoperită.  
De asupra farfuriei stă băţul de stuh cu basmaua. Când ajunje la «poftim, meseni 
și luați» descoperă farfuria” (Ivanciuc, 1964: 130-131). Această frază este cea 
de încheiere a orației bradului din localitatea sus numită.

Ritualul bradului, la nunțile din Pruteni – Fălești simboliza începutul 
nunții propriu-zise. Numai ridicarea lui permitea lumii participante la ceremonie 
să se așeze la masă. Bradul din această localitate era constituit dintr-o „vargă 
sau un stuh c-o batistî legat şî pus în farfuria şeia” (Croitoru, 1965: 69-90).

Asemenea tradițiilor altor localități și la nunțile din satul Moara de Piatră, 
Florești, bradul este înlocuit cu stuhul legat cu batistă: „Pun 2 farfurii una peste 
alta, un stuf, o batistă şi se zice bradul. – Bradul s-o ridicat/ Casa s-o luninat” 
(Anaciuc, 1965: 115).

La nunțile din satul Valea Mare – Fălești, bradul a fost înlocuit 
cu biciul: „Toţi mesenii se aşează la masă. Mirele nu lua nimic, până ce 
nu-i aducea o farfurie, acoperită cu alta şi acolo – o găină întreagă, friptă.  
De asupra – un bici. Vornicelul lua biciul (după ce spunea oraţia bradului), 
descoperea găina, şi mirele o împărţea la meseni. Astfel se aşezau la masă” 
(Levițchi, 1964: 17).

Această înlocuire este întâlnită şi în următoarea oraţie de la masa cea 
mică a miresei înregistrată în satul Rădenii Vechi, Făleşti: „Acest brad înalt/ 
Din munţii cerului s-a (u) lăsat,/ Pe uşă când a (u) întrat,/ Mesele s-au întunecat/ 
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Şi bucatele nu vi s-au gustat,/ Şi nici nu se vor găsi/ Boeri să le guste, pân la bici 
nu se va lega/ Năfrămiţă de in” (Botezatu, Gaţac, Hâncu, Ciobanu, 1966. 46). 
Fiind spuse acestea vornicelul cel mare punea biciul pe masă şi aştepta să vină 
cineva din partea miresei să lege batista la bici.

Bradul reprezentat de bici este practicat și la nunțile din satul Gribova, 
raionul Râșcani. Ritualul se ținea după ce au fost date pocloanele: „Se pun 2 
farfurii, pe ele 2 bice şi o rublă. Când se ridică bradul spune o babă: „– Cine-i 
vrednic şi puternic sî râdişi bradul di pi masî/ Sî scoatim nireasa din casî?/ – 
Eu îs vrednic şî puternic sî rîdic/ Bradul di pi masî, sî scot mireasa din casî!, 
răspunde un vornicel, ridicând biciul. Apoi îl ridică şi celălalt. Baba ie rubla. La 
bici le leagă câte o batistă” (Brenicer, 1965: 78-81).

Această tradiție nupțială a fost practicată și în unele localități din Câmpia 
Soricii. De exemplu, la nunțile din Vasilcău, Soroca bradul întruchipa darul 
lui Dumnezeu sau al Universului – simbol exprimat prin următoarele versuri: 
„Acest brad înălțat/ Din cer s-a lăsat,/ Casa a întunecat!” (Starîș, 1965: 60). 
Aceeași semnificație simbolică avea și bradul utilizat la nunțile din Tomai, 
Leova: „Ascultați dumneavoastră,/ Cinstiți nunu mari,/ Cinstiți socri mar!/ 
Acest brad rotat/ Din cer s-a lăsat/ Și-n masă a picat” (Zaporojan, 1974: 112-
113). Tradiția bradul este considerată drept un dar al lui Dumnezeu: „Brad, brad 
rămurat,/ De la Dumnezeu lăsat” (Mâță, 1974: 18-19). În tradiția populară, și 
în prezent există credința că căsătoria potolește furiile firii omului prin unirea 
trupească a tinerilor miri din care rezultă nașterea de prunci. Acest dar este 
considerat că este lăsată de Dumnezeu oamenilor ca mângâiere, ca dorință pe 
care soții o sting anume prin viața conjugală având o atracție reciprocă pentru 
căsnicie. Ridicarea bradului căzut și întunecând masa simbolizea și momentul 
începerii ospățului: „Bradul a ridica,/ casa va lumina/ Și noi vom ospăta!” 
(Starîș, 1965: 60).

În tradițiile de nuntă din satul Valea Mare, Fălești întâlnim orația bradului 
ce se spunea cu două ocazii: 1. Pentru mire; 2. Pentru mireasă: „Iată c-a stârnit 
Dumnezeu-Sfântu/ Un vifur mare de la răsărit./ Acest brad, mândru şi-nflorit/ 
La acest loc a fost provolit./ Cine s-a găsi ahotnic, de-l va ridica/ Mare bacşiş va 
câştiga./ Cinstiţi meseni,/ Poftim şi luaţi de pe masă pâine şi sare,/ Şi darurile 
sfinţiei sale./ Să ne scuzaţi,/ Că n-avem linguriţi/ Şi furculuţi./ Eu singur am 
fost la Bălţi,/ Şi-acolo-s numai fuse şi lopeţi./ S-a găsit un om a – lui Dumnezeu/  
Şi m-a îndreptat valea la Chişinău./ Şi am plătit câte un leu./ Cu mânunchiul 
de ciocălău./ Le-am adus acasă/ Şi le-am pus în cenuşă să nu rujinească./ 
Şi-amu, mai bine de-o săptămână,/ De când s-au lipit la unul de mână./ Iar 
dumneavoastră faceţi, cum îi mai bine:/ Luaţi în mânuţi/ Şi daţi la dinţi/ După 
cum îi obiceiul de la părinţi./ Poate-s bucatele neferte?/ Să ne credeţi, c-o 
fost ocna departe./ Poate-s nechipărate?/ Să ne credeţi,/ Ţarigradu-i departe” 
(Levițchii, 1964: 17).

În satul Jora de Sus, raionul Susleni ritualul „bradul de nuntă” simbolizează 
frumusețea arborelui adus la masa miresei, dar și vrednicia, dorința și forța ei 
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magică prin slujbe și cântări frumoase să ridice bradul de pe masă ca nuntașii 
să poată fi poftiți la masă: „Acest brad rămurat/ Din cer s-a lăsat/ Şi masa 
a întunecat/ Dar cine va fi/ Vrednic şî puternic/ Să plătească slujbe grele/ Să 
cânte cântările frumoase/ Să rîdice bradul de pe masă/ Dar cucoana mireasă 
/A fost vrednică şi puternică/ Şi a plătit slujbe grele/ Şi-a cântat cântările 
frumoase/ Şi-a ridicat bradul de pe masă/ „Poftim cinstiţi nuntaşi/ Şi luaţi din 
masă” (Ghilenschi, 1950: 102).

La nunțile din Giurgiulești – Cahul și astăzi se utilizează obiceiul bradului 
numit „bread”: „Sâmbătă seara se face «bread» la nireasă. Mirele însoțit de 
deverică (vornicelul cel mare, sau vornicelul de onoare), de rude, surori, prieteni 
apropiați aduce veșmintele miresei, colacul și găina. Se fac glume, păcălind-o 
pe mireasă. Îi pun bolduri în pantofi, amăgesc mireasa, că-i iau rochia, mireasa 
încearcă să și-o ia, deverică o trage la el.

La «bread» sâmbăta, mireasa-și îmbracă rochia, dar nu-și pune ghirlanda 
și fataua. Mireasa-i aduce mirelui găina învelită într-o basma. Gazdele invită 
apoi lumea la masă, se servește găina miresei, se joacă, se ospătează, se cinstesc 
cu rachiu. Altă dată mireasa făcea mărgelele, adică le punea la toți băsmăluțe” 
(Mocanu, 1999: 34).

Dacă la nunţile din unele localităţi se împodobeau câte 2 brazi, atunci 
românii din Novosiolovca, raionul Sărata, reg. Odesa, Ucraina pentru  
o nuntă împodobeau 4 brazi cu care se duceau la masa nunului mare, ca 
semn de începere a ospățului, adresându-i următoarea urare: „Bine te-am 
găsit, cucoane nun mare!/ Am venit cu acești patru brazi înalți și întunecați!/ 
Nu se vor lumina,/ Nimeni din masa dumneavoastră nu va lua!/ Am venit, 
ca să ridicăm acești patru brazi înalți și luminați./ Când acești patru brazi 
înalți și luminați îi vom ridica,/ Toată masa dumneavoastră se va ospăta./ 
Poftim, cucoane nun mare și cucoană, nună mare,/ Și ospătați-vă toți mesenii 
dumneavoastră!” (Melnic, 1967: 113).

Sosirea mirelui și a alaiului său cu bradul la casa miresei simboliza 
ieşirea ei la masa. De exemplu la nunțile din satul Teleșeu, raionul Orhei 
(inf. Țugulea Ioana I., 65 de ani), orația bradului era spusă și cu ocazia 
scoaterii miresei din casă. Numai după ce bradul era ridicat, se crede că 
odată cu aceasta se ridica și negura de pe casă mireasa, numai atunci 
mireasa era în drept să iasă la masa: „Acest brad rămurat/ Din cer s-a lăsat/ 
Și pe această masa frumoasă/ Mare negură se lasă,/ Dar cine va fi vrednic,/  
Să ridice negura de pe casă,/ Să scoată mireasa din casă?” (Botezatu, Băieșu, 
Junghietu, Savina, Hâncu, Cirimpei, Ciobanu, 1973: 168). Mireasa, în cazul 
de față era asemuită cu negura care simbolic staționase deasupra casei lor. 
Aceasta putea fi ridicată și împrăștiată numai dacă fata avea posibilitatea  
să-și îndeplinească scopul de a se mărita. Cel care era în drept să 
îndeplinească dorințele lor era iubitul ei care prin acordul reciproc iniția 
căsătoria: „Numai oastea noastră/ Cu cuconul mire/ Și cucoana mireasă,/  
Cu cântările ei frumoase,/ De brad vor apuca/ Și negura s-a ridica,/ 
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Și bucatele s-or mânca,/ Și cu nunta s-a duce/ Și le-a fi viața dulce” 
(Botezatu, Băieșu, Junghietu, Savina, Hâncu, Cirimpei, Ciobanu, 1973: 
168). Deci mireasa este înzestrată cu forțe magice care ridica și alunga 
negura de deasupra casei părintești, și descurca cărările pentru a contribui 
la realizarea gândurilor proprii: „Acest brad luminat,/ De la cer lăsat,/ 
Drumurile s-au întunecat,/ Cărările s-au încurcat/ Și nu-i nime vrednic/ Să 
le descurce./ Numai cucoana mireasă,/ Cu a ei rânduieli,/ Cu a ei socoteli,/ 
– Cu făclia aprinsă,/ Cu mese întinse/ Cu tăljerele tăljuite/ Cu farfurii 
acoperite./ Poftim, meseni, și luați din masa” (Iuteș, 1947: 64).

La etapa actuală, ritul „bradul de nuntă” nu mai este utilizat de 
către organizatorii de nunți din mediul rurală și cel urban. Tineretul 
actual nu cunoaște acest obicei, iar oamenii mai în vârstă l-au uitat. Doar 
unii bătrâni își amintesc despre această datină ce a avut o semnificație 
deosebită în scenariul desfășurării evenimentului respectiv, dar și în 
trecerea de la un statut la altul al tinerilor îndrăgostiți. Cu atât mai mult, 
nunțile organizate în încăperi specializate pentru diverse ceremonii, săli 
de nunți nu oferă condiții de a respecta mai multe asemenea tradiții ce ar 
îmbogăți scenariul desfășurării nunții punând accentual și pe respectarea 
obiceiurilor și tradițiilor locale. Nu toți moderatorii de ceremonii de acest 
gen cunosc asemenea rituri nupțiale ce ar îmbogăți nunta prin promovarea 
specificului local , dar și o spectaculozitate inconfundabilă.
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TIPOLOGIA  MOTIVAŢIEI  TERMENILOR
REFERITORI  LA  BOLILE  OMULUI

ÎN  GRAIURILE  DACOROMÂNE

liliana  POPOVSCHI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Abstract. The terms denoting diseases in Daco-Romanian dialect can 
be divided, like all the nominative units, into two categories: motivated and 
unmotivated terms. The folk terms created in Daco-Romanian are motivated by 
the symptom of the disease, the severity of the disease, the sick organ, the cause of 
the disease, the way the disease occurs, the worsening of the disease, the general 
characteristics of the diseases, the symptoms common to a number of (human or 
animal) diseases etc. Affectivity, especially the euphemistic or ironic attitude of the 
speaker, plays an important role in naming diseases.

Keywords: Daco-Romanian local idioms, motivation, motivational sign, 
affectivity, diseases, motivated terms, unmotivated terms.

În prezenta comunicare ne-am propus să abordăm din punct de 
vedere motivaţional terminologia referitoare la bolile omului în graiurile 
dacoromâne, în special denumirile tuberculozei pulmonare, ale astmului, ale 
tifosului exantematic, ale guturaiului şi ale epilepsiei. Materialul utilizat a fost 
excerptat din Atlasul lingvistic român pe regiuni: Sinteză, coordonator Nicolae 
Saramandu, volumul II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012 (harta 
177 „tuberculoză”, harta 179 „astm”, harta 305 „guturai”, harta 307 „tifos”, 
harta 322 „epilepsie”).

În cadrul terminologiei vizate, ca şi în limbă în general, distingem unităţi 
motivate şi unităţi nemotivate.

Termenii motivaţi sunt, în mare parte, cei creaţi pe terenul limbii 
române, întrucât „iau naştere din alte semne ale limbii” şi legătura cu 
acestea este încă „transparentă” (Pavel, 2014-2015: 53). După cum se ştie, 
alegerea cuvintelor bază pentru noile unităţi de nominaţie este anticipată 
de fixarea semnelor caracteristice ale obiectelor, a semnelor reprezentării 
obiectelor. Altfel spus, procesul nominativ presupune, la etapa iniţială, 
analiza în conştiinţa vorbitorului-denominator a conceptului ce trebuie 
numit şi descoperirea trăsăturii dominante a conceptului, care va constitui 
semnul motivant al noii denumiri. Fixarea semnului reprezentării obiectului 
şi a numelui acestuia precedă alegerea modelului de formare a noii unităţi 
nominative. Cuvântul corespunzător semnului motivant poate deveni el 
însuşi, printr-o mutaţie semantică, denumirea noului obiect sau poate 
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servi drept bază pentru crearea unei noi denumiri cu ajutorul mijloacelor 
derivative (Pavel, 2014: 225-227).

Aşadar, pentru a stabili tipologia motivaţiei termenilor referitori la 
bolile omului în graiurile dacoromâne, ne-am propus să identificăm trăsăturile 
conceptuale care i-au generat.

Analizând materialul faptic, am observat că majoritatea bolilor au fost 
numite în graiurile dacoromâne după simptomul principal al bolii.

Astfel, tuberculoza pulmonară, maladie ce se manifestă prin tuse 
persistentă, iniţial seacă, năduşeală, expectoraţii cu sânge, dureri în piept, 
oboseală, scăderea capacităţii de muncă, pierderea poftei de mâncare, 
transpiraţie abundentă în timpul somnului, reducerea masei corpului etc. 
(Enciclopedie, 1984: 518), cunoaşte în graiuri denumirile tuse, tuşit, boală 
seacă, boală uscată, boala ai uscată, beteşug uscat, uscătură.

Simptomul principal al astmului – sufocarea – a determinat apariţia 
denumirilor năbuşeală, năduşeală (< a se năduşi „pop. a se sufoca, a 
se înăbuşi”), înăbuşeală, înăduşeală (< a se înăduşi „reg. a se sufoca, 
a se înăbuşi”), năduf, năduf în piept (< năduf „senzaţie de sufocare, de 
greutate în respiraţie”), zăpuşeală (< zăpuşeală „căldură înăbuşitoare”), 
arşiţă (< arşiţă „căldură înăbuşitoare”), înec, înecăciune, necăciune, 
înecătură (< a se îneca „a se sufoca, a se înăbuşi”), astupătură, astupală, 
astupărie, astupală în piept, astupare de piept, astupăciune (cf. s’astupă – 
pct. 690, s’astupă omu – pct. 692), hămătură, înhămătură (cf. se-nhamă-n 
piept – pct. 714, e-nhămat – pct. 855), fuituşag (pct. 213, 216, 209, 
probabil de la a fuitui care înseamnă „a îndesa, a apăsa, a presa” (DAR, 
2002; Scriban, 1939; MDA2, 2010), iar în forma a foitui – chiar „a sufoca 
prin astuparea căilor respiratorii” (MDA2, 2010); cf. fuituială, fuituitor). 
Respiraţia grea este reflectată în denumirile: greutate, greumânt, greumânt 
în piept (< greu), gâfă, gâf (< a gâfâi), suspin (suspinul fiind asociat cu 
respiraţia grea).

Guturaiul, care se manifestată prin strănuturi dese şi secreţie nazală 
apoasă, are câteva denumiri ce-i indică simptomele: mucărie (< muci; cf. 
curge muci – pct. 698, 742; am muci – pct. 748; are muci la nas – pct. 811), 
străfig (< străfig „strănut” (DAR, 2002; Sinonime, 1982: 938)), străfigală 
(probabil de la a străfiga „a strănuta” (DAR, 2002; Sinonime, 1982: 938)), 
fofaină, notat în câteva localităţi din Moldova (pct. 536, 619, 0121, 0125), 
probabil creaţie onomatopeică, ce aminteşte zgomotul caracteristic nasului 
înfundat, la fel ca verbele a fârnâi, a fornăi, şi pe care o putem pune în 
legătură şi cu fofârnă „(reg.) femeie cârnă care vorbeşte pe nas” (DAR, 
2002) sau fonf „care vorbeşte pe nas”, formele bâhniţă, bâcniţă care, după 
Ştefan Giosu, au luat naştere de la bahniţă „loc mlăştinos sau mocirlos”, 
amintind de curgerea din nas a unui lichid asemănător cu apa stătută dintr-o 
mlaştină (Giosu, 1963: 237).

Câteva denumiri ale tifosului exantematic derivă, de asemenea, de la 
denumirea simptomului considerat principal – febra sau erupţiile cutanate: 
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febră (pct. 670, 832), friguri (pct. 823), miaţă şi boală de miaţă în Banat 
(< miaţă „febră, friguri” (DER, 2002, 5250; Scriban, 1939)), róhii (< róhii 
„bube dulci pe obrazul şi capul copiilor de un an” (Şăineanu, 1998)).

O serie de denumiri ale epilepsiei reflectă simptome ale bolii:
ameţeală, ameţeală de cap, îmbătăciune, îmbătăciune de cap 

(< îmbătăciune „ameţeală” (DRAM, 2015)), neştire, necaz de pică (pct. 89) 
indică pierderea cunoştinţei;

stropşală (< a (se) stropşi „a (se) poci, a (se) deforma, a (se) schimonosi” 
(DRAM, 2015), cf. stropşitură „epilepsie”), bătăi, căzături, zbucium, strânsoare 
(< strânsoare „convulsie” (Sinonime, 1982: 946)), pripadoc, pripadcî (< rus. 
припадок, pl. припадки „convulsie”), notate în la est de Prut, amintesc de 
convulsiile caracteristice crizelor epileptice.

Sintagma tuse cu năduf notată pentru „astm” indică două simptome 
ale bolii, iar sintagmele tuse rea şi coptură la piept (< coptură „puroi” (DEX, 
1998)) notate pentru „tuberculoză” – simptomul şi gravitatea bolii, respectiv 
simptomul şi organul afectat.

O serie de denumiri ale epilepsiei sunt sintagme ale căror determinant 
pune în evidenţă gravitatea bolii: boală rea, boala cea rea, boală urâtă, 
boala aia urâtă, boală grea, boala cea grea, boală neagră, boală mare, boală 
câinească, boală diavolească, beteşug rău, beteşugul cel rău, beteşug de cel 
rău, bai rău, baiul cel rău, necaz rău, necazul cel rău, necaz de cel rău, 
nevoia rea, betejeală de cea rea, lucru rău, lucrul cel rău. O altă serie de 
termeni doar sugerează gravitatea epilepsiei, vorbitorii evitând să o numească 
direct: boala ceea/ aia, beteşug cu răul ăla, baiu cela/ ăla, răul cela, necazu 
ăla, boala aia doamne fereşte, doamne fereşte, ducă-se pe pustii, ducă-se cu 
noaptea. După cum sublinia Ştefan Giosu, asemenea denumiri eufemistice 
sunt explicabile în cazul bolilor rele, pe care omul simplu încearcă să le 
„îmbuneze” sau să le „sperie” cu cuvinte mai urâte (Giosu, 1963: 236). Aceeaşi 
caracteristică a bolii – gravitatea – a determinat utilizarea termenului ciumă 
pentru a desemna tifosul exantematic (pct. 696). Evocând ravagiile provocate 
de ciumă, termenul a suferit transferul către o maladie considerată la fel de 
periculoasă (Rusu, 1960: 214), locuitorii teritoriului dacoromân păstrând încă 
în memorie imaginea dezolantă a epidemiilor de tifos exantematic din timpul 
celor două războaie mondiale.

Alte semne motivante care au stat la baza creării denumirilor de boli în 
graiurile dacoromâne sunt:

organul bolnav: boală de/ la plămâni, plămânie, plămunoară, bai la 
plămâni, boală de piept „tuberculoză”;

vârsta la care apare boala: boala copiilor, boala copilului, boală de/ 
la copii, boala pruncilor, boala băieţilor „epilepsie” (întrucât epilepsia apare 
deseori în copilărie (Epilepsia, 2003: 427);

modul apariţiei bolii: atac, boală de atac, atacari „tuberculoză” (< atac 
„apariţie bruscă şi puternică a unei boli” (DEX, 1998));

momentul agravării bolii: ceasul cel rău, ceas(ul) rău „epilepsie”;
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cauza bolii (în interpretarea mistică a omului simplu): păcat, blestem, 
duh rău, duhuri rele „epilepsie”.

În unele cazuri bolile concrete au fost numite după caracteristicile 
lor categoriale, nu după cele individuale, utilizându-se termenul generic. 
Astfel, pentru „tuberculoză” s-a notat boală (pct. 699), pentru „tifos 
exantematic” – maladii (pct. 660), boală (pct. 975, 993, 997), pentru 
„astm” – păs (< păs, sinonim popular al lui boală (DAR, 2002)), pentru 
„epilepsie” – boală, bai, beteşug, rău, patimă, neputinţă, nevoie, necaz, 
supărare, călcătură (< călcătură „boală” (MDA2, 2010)), hibă (< hibă 
„cusur, defect” (DEX, 1998)), dar şi sminteală (pct. 171, 201, 281, 
288, 289, 298, 300, 301, 313), boală de nervi (pct. 316), termeni, care 
desemnează categoria bolilor mintale, iar boléşniţă (bolejniţă, bolevniţă, 
bolehniţă), cunoscut ca termen pentru „boală molipsitoare (nu prea 
gravă)” (DEX, 1998), şi-a specializat sensul în unele localităţi (pct. 632, 
709, 734), desemnând guturaiul.

Simptomele comune ale bolilor au determinat întrepătrunderea sistemelor 
de denumiri respective. De exemplu, guturaiul este numit şi răceală, gripă, 
tuse, târnafes (< târnafes „astm”), tifosul exantematic – scarlatină, malarie, 
orbálţ, tuberculoza – răceală, bronşită, pleumonie (variantă a lui pneumonie), 
silicoză („boală pulmonară profesională cronică, care apare… în urma inhalării 
prelungite a pulberilor de dioxid de siliciu” (DEX, 1998) > „tuberculoză”), 
epilepsia – paralizie, anemie etc. Termenii năduşeală/ înăduşeală, greumânt, 
aprindere (< aprindere „congestie pulmonară” (DEX, 1998)) au fost notaţi atât 
pentru „tuberculoză”, cât şi pentru „astm”. În asemenea cazuri ar putea fi vorba, 
bineînţeles, şi despre confuzii.

O confuzie frecventă este cea între tifosul exantematic şi febra tifoidă, 
numită şi lingoare (lângoare, lungoare), boală mare, boală lungă, şi poate fi 
explicată în primul rând prin similitudinea formală a termenilor, dar şi prin 
formele de manifestare asemănătore ale celor două boli: febră, dureri de cap, 
erupţii cutanate (Tifos; Enciclopedie, 1984: 536-537).

Utilizarea unor termeni se datorează şi simptomelor comune bolilor 
omului şi bolilor animalelor, pe care ţăranii le cunosc mai bine, în opinia lui 
Ştefan Giosu (Giosu, 1963: 230-232). Un exemplu elocvent în acest sens îl 
constituie termenul răpciugă, cunoscut, mai ales, ca denumire a unei afecţiuni 
a mucoaselor nazale la unele animale, dar întrebuinţat la est de Prut cu sensul 
de „guturai”. Tignafes (târnafes, târnahet), împrumut din limba turcă (< tc. 
teknefes), este notat pe harta „astm”, iar dicţionarele l-au înregistrat cu sensul 
de „astm la cai” (DER, 2002; Scriban, 1939) sau „emfizem pulmonar la 
animale” (DEX, 1998). O situaţie similară cunoaşte termenul chéhe (< mag. 
keh(e) (MDA2, 2010; DAR, 202)).

Sintetizând cele expuse mai sus, constatăm că termenii creaţi pe terenul 
limbii române indică simptomul bolii numite (considerat principal), gravitatea 
bolii, organul afectat, momentul agravării bolii, modul apariţiei bolii, cauza 
bolii, două simptome ale bolii, un simptom şi gravitatea bolii, un simptom şi 
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organul afectat, caracteristicile categoriale ale afecţiunilor, simptomele comune 
bolii numite şi altor boli (umane sau animale). Relaţia asociativă care leagă 
conceptul-ţintă („boală”) şi conceptul-sursă, a cărui nume a servit drept bază 
motivantă („simptom”, „organ afectat” etc.), este de cele mai dese ori una 
obiectivă, logică, de contiguitate.

Ţinem să menţionăm, totuşi că un rol important în numirea bolilor îl joacă 
şi afectivitatea: atitudinea eufemistică faţă de bolile grave, atitudinea ironică 
faţă de cel care are o boală ce seamănă cu cea a animalelor prin formele ei de 
manifestare (Giosu, 1963: 230-232) etc. Motivaţia afectivă intervine în cazurile 
când se subliniază gravitatea bolilor (ciumă „tifos”, boală neagră, boală mare, 
boală câinească, boală diavolească „epilepsie”) sau cauza presupusă a bolii 
(păcat, blestem, duh rău, duhuri rele „epilepsie”). Denumirile epilepsiei 
pedepsie, epidepsie, apedepsie, datorate etimologiei populare, sugerează că 
boala ar fi o pedeapsă pentru păcate, deci este vorba, de asemenea, despre 
atitudinea subiectivă a vorbitorilor.

Cât priveşte termenii nemotivaţi pentru vorbitorii simpli, doar guturai 
est moştenit din latină: guturái < lat. *gutturalium sau guturái < lat. 
*gutturalis, după dicţionarul Academiei (apud Giosu, 1963: 224). Ceilalţi 
sunt împrumuturi, inclusiv împrumuturi savante care au pătruns în vorbirea 
populară din limba literară: tuberculoză < fr. tuberculose, ftizie „tuberculoză” < 
fr. phtisie, lat. phtisis „tuberculoză”, oftică „tuberculoză” < ngr. óhtikas (DER, 
2002, 5836), cihotcă „tuberculoză” < rus. чахóтка; astm (astmă, asm) < fr. 
asthme, lat. asthma, şui „astm” < mag. süly „artrită” (DER, 2002, 8347), chéhe 
„astm” < mag. keh(e) (MDA2, 2010); tifos (< ngr. tífos, fr. typhus), tif (< rus. 
тиф); epilepsie (< fr. épilepsie, lat. epilepsia); troahnă „guturai” < sl. otravna 
„boală contagioasă” (DER, 2002, 8925), gubérniţă „guturai”, de origine slavă 
(Scriban, 1939), şuhăríe „guturai” < rut. šuhlĭa „febră” (DER, 2002, 8340; 
Scriban, 1939), zalfă „guturai” < germ. Seifel „râie” (Giosu, 1963: 232), nathă/ 
nathâş „guturai” < mag. natha/ náthás (Giosu, 1963: 235).

Încercând să depistăm anumite principii generale de numire a bolilor, 
observăm repetarea în diacronie a unor tipuri motivaţionale:

denumiri determinate de simptomul bolii (lat. phtisis „tuberculoză” 
< gr. phthisis „epuizare” (Dauzat, 1938: 555), lat. epilepsia < gr. epilêpsia 
„acces” (Dauzat, 1938: 286), lat. asthma < gr. asthma „astm, respiraţie 
grea” (FEW, 2002: 613), şuhăríe „guturai” < rut. šuhlĭa „febră”, cihotcă 
„tuberculoză” < rus. чахóтка „(устар.) прогрессирующее истощение 
организма преимущ. при туберкулезе легких” (Ожегов, 1990: 876)) 
sau de un alt semn al bolii (fr. tuberculose < lat. tuberculum „excrescenţă, 
proeminenţă” (Dauzat, 1938: 731), amintind de tuberculii provocaţi de 
bacilul Koch în ţesutul plămânilor (Enciclopedie, 1984: 517));

denumiri determinate de organul bolnav (lat. *gutturalium < lat. guttur 
„gât, gâtlej”);

specializarea semantică a termenului generic (troahnă „guturai” < sl. 
otravna „boală contagioasă”).
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Câteva împrumuturi desemnau în limba de origine alte boli decât 
în română (şui „astm” < mag. süly „artrită”, zalfă „guturai” < germ. Seifel 
„râie”). Întrucât formele de manifestare ale bolilor în cauză (artrită – astm, râie 
– guturai) sunt destul de diferite, presupunem că aceşti termeni au cunoscut 
drept etapă intermediară de evoluţie extensiunea semantică, devenind termeni 
generici, utilizaţi apoi pentru a numi boli concrete. Numeroasele semnificaţii 
ale termenului şui : „astm”, „artrită”, „emfizem pulmonar”, „gută”, „podagră”, 
„cancer”, etc. (Sinonime, 1982: 983), ar putea confirma ipoteza noastră.

Termenii demotivaţi au fost uneori remotivaţi prin ataşarea unui 
determinant: asmă la plămâni „astm” (pct. 185, 484), zalfă de răceală 
„guturai” (pct. 220), troană de guturai „guturai” (pct. 816) etc., servind 
drept dovadă a tendinţei spre motivare a semnelor limbii, semnalată în 
literatura de specialitate (Блинова, 2007: 196).

Prin urmare, pe lângă legităţile generale de manifestare a fenomenului 
motivaţiei, există particularităţi de motivaţie specifice denumirilor de boli, pe 
care le constatăm la diferite etape de evoluţie a terminologiei date.
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ANTROPONIME  CU  ACCENTE  „DEPLASATE”

Viorica  RĂILEANU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Corectitudinea şi reglementarea numelor proprii şi, în 
special, a numelor de familie, prenumelor continuă să constituie o problemă 
acută. Numele proprii sunt schimonosite sistematic, inclusiv prin schimbarea 
accentului la rostire. Deplasarea accentului la numele de familie și prenume 
se produce frecvent atât în limba vorbită, neîngrijită, cât şi în vorbirea 
jurnaliştilor, prezentatorilor şi moderatorilor unor emisiuni de radio sau 
televiziune. Schimbarea accentului la numele proprii, justificată sau nu, 
semnalată la categorii mai largi sau la cazuri izolate, duce la ruperea legăturii 
(formale) dintre nume şi apelativul de la care provine și face imposibilă uneori 
descifrarea etimologiei. Se impune iniţierea unei acţiuni conjugate a factorilor 
competenţi pentru elaborarea unui sistem unitar de folosire a numelor într-o 
formă corespunzătoare normelor limbii române literare.

Cuvinte-cheie: antroponimie, nume de familie, accentuare, ortoepie, 
context lingvistic diglosic, normă literară.

Ceea ce ne adună la o sută de ani de la Marea Unire, este limba 
română cu întreg patrimoniul ei! Specialiștii însă semnalează cu îngrijorare 
faptul că „limba română este în mare suferinţă azi.” (Octavian Paler). 
Debităm, oricând, pătimașe discursuri patriotice, vorbim de „criză” în toate 
domeniile, dar ne facem a nu observa că în materie de limbă criza pare cu 
adevărat ireversibilă „e urâțită, schimonosită, trivializată (…) de semidocți, 
de plăgile sociale, de degradarea şcolii, de politicieni şi, mai ales, de ţoape” 
(Octavian Paler). Pângărim limba maternă cu o nesimțire de venetici. Facem 
concesii inacceptabile cosmopolitismului de sorginte excentrică, absorbim 
fără discernământ împrumuturi, neologizăm abuziv. Uităm cu nerușinare că 
limba nu este doar un mijloc de comunicare, dar şi un organism viu, care 
evoluează fără să îi facem noi făgaş…, noi trebuie doar să respectăm nişte 
norme, să avem chibzuință și măsură când scriem, când vorbim. Or, potrivirea 
cuvintelor, scrierea şi rostirea lor corectă, trebuie să devină un blazon al 
fiecărei persoane.

Spre regret, „se întâmplă cu limba ceea ce se întâmplă cu toate valorile 
noastre, câte mai sunt, cu viaţa noastră, cu identitatea noastră. ” (Octavian Paler). 
Astăzi, „în mare suferință” este și onomastica, parte integrantă a patrimoniului 
limbii. Deşi s-a făcut destul de mult în scopul scrierii corecte a numelor de 
familie şi prenumelor, s-au depus eforturi considerabile pentru soluţionarea 
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acestei probleme, corectitudinea şi reglementarea numelor proprii continuă să 
constituie o problemă acută. Pentru antroponime s-ar părea că regula e simplă: 
purtătorii sunt cei care ştiu cel mai bine cum trebuie scrise sau pronunțate 
numele lor. Din păcate, nu întotdeauna ne putem baza pe versiunea lor, deoarece 
nici ei nu-și scriu sau nu-și pronunță corect propriile nume, ghidându-se după 
niște norme închipuite. Astfel, numele de familie, prenumele sunt puse la grea 
încercare nu doar „de țoape”, dar de înșiși purtătorii lor!

Prin anii ’60 ai secolului trecut, Romulus Vulpescu a publicat în revista 
„Limba Româna” (Vulpescu, 1962: 181-189), o listă întreagă de cuvinte 
românești cu sensuri diferite după accent, cu scopul de a atrage atenția 
lingviștilor asupra necesității introducerii semnului grafic ca atare în scriere. La 
numele proprii, accentele trebuie puse corect! Cel puţin, uneori, pentru a putea 
face diferențierea semantică cu numele lor omonime: Sofía, prenume feminin − 
Sófia, capitala Bulgariei; Sufragíu, nume de familie − sufrágiu „drept de vot”; 
Eugénia, prenume feminin − eugenía „(teorie care preconizează) ameliorarea 
patrimoniului genetic al grupurilor umane”; Róman, prenume masculin − román 
„1. Persoană care făcea parte din populația Imperiului Roman. 2. Locuitor al 
Romei. 3. Specie a genului epic” etc.

În contextul alert al noilor tehnologii informaționale, când comunicarea 
prin intermediul sms-urilor monopolizează celelalte practici comunicaționale 
și puțini se mai preocupă de respectarea normelor de ortografie și ortoepie, s-ar 
părea desuetă propunerea de a discuta despre accentuarea defectuoasă a unor 
antroponime. Problema nu ar fi atât de gravă, dacă nu ar depăși cadrul privat 
și nu ar contamina vorbitorii de bună credință (http://www.limbaromana.md/
index.php?go= articole&n=3307). Odată ce există acest risc, suntem obligați 
să luăm în discuţie această problemă. Or, deplasarea accentului se produce 
frecvent nu numai în limba vorbită, neîngrijită, dar şi în vorbirea jurnaliştilor, 
prezentatorilor şi moderatorilor unor emisiuni de radio sau televiziune, formatori 
de opinie, care, prin profesie practic, ar trebui să fie moderatori şi modelatori ai 
limbii române actuale. Drept material factologic, vor servi numele de familie 
formate de la apelative cunoscute și acceptate de limba română şi deci uşor 
de recunoscut în numele propriu corespunzător. Materialul a fost selectat din 
mediul oral al vorbitorilor, din media (presa scrisă și audiovizuală), din registrul 
antroponimic național oficial.

Pocim, prin mutarea accentului în poziţii barbare, exact ca nişte străini, 
numele de familie terminate în -iu, formate de la nume de agent: Coșeríu, 
Moraríu, Olaríu, Rotaríu etc. Or, cuvintele comune derivate, formate cu 
sufixul -ar (-er) (coşer, morar, olar, rotar), -aş (-eş) (pușcaș, cimpoieş) 
sunt cunoscute ca nume de familie fie cu formă nearticulată (Coșar/Coșer, 
Morar, Olar, Rotar, Pușcaș, Cimpo(i)eș), fie cu formă articulată (Coșeru, 
Moraru, Olaru, Rotaru, Pușcașu, Cimpo(i)eșu). În forma articulată, numele 
păstrează uneori şi pronunțarea moale a consoanelor finale, astăzi învechită 
şi regională, cu -iu (Șuteu, 1976: 197-202). Omul de ştiinţă sau simplul 
pasionat de etimologii şi similitudini, ca să nu greşească, ar pune numele 
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în raport cu apelativul. Or, regula spune că aceste nume au sau ar trebui să 
aibă accentul apelativului corespunzător: și dacă rostim coșér, atunci corect 
e Coşériu, morár > Moráriu, olár > Oláriu, rotár > Rotáriu etc. (https://
www. timpul. md/articol/esti-cool-si-daca-vorbesti-corect-%286%29-23004. 
html; adev. ro/nlip5n). Din păcate, familii întregi îşi pronunţă numele fără să 
ţină cont de această regulă de accentuare. La numele de familie terminate în 
-iu, formate de la nume de agent, accentul se deplasează pe i, prin înlocuirea 
diftongilor prin hiat, sub influenţa exercitată de numele patronimice în -iu, 
împrumutate din greacă, în care i este accentuat (de tipul Gheorghíu, Vasilíu) 
(Constantinescu, 1963: LXII; Ionaşcu, 1975: 361-362). Așa dar, accentuarea 
greșită a acestor nume de familie se întâmplă din considerentul că ,,nu se 
diferențiază i care formează silabă de cel care nu formează” (Graur, 1974: 
132), dar și din motivul că limba literară actuală dă preferinţă formelor în care 
accentul stă spre finala cuvântului.

Deși greșită, pronunția incorectă apare mult mai des decât cea corectă. 
Mai trist e că se întâmplă acest lucru, din păcate, cu acordul tacit al persoanelor 
care poartă aceste nume. „Este posibil că ceea ce părea/ pare accident să 
reflecte o tendință, iar deplasarea accentului să reprezinte, de fapt, alături de 
unele caracteristici morfologice, un procedeu prin care numele de persoană se 
constituie într-o categorie distinctă. Dacă este așa, atunci accentul devine un 
indice formal de diferențiere a numelor de familie românești fată de apelativele 
de la care s-au format (Mareş, 1980: 246).

Sigur, mulți dintre noi am auzit şi alte nume de familie cu accentul 
deplasat cum ar fi cele formate din articol posesiv + numele la cazul 
genitiv, în special matronimice: Ababéi, în loc de Abábei (var. pop. Abábii), 
Aghenéi, în loc de Aghénei, Amarinéi, în loc de Amarínei, Achiţéi, în loc 
de Achíţei etc.

Se întâmplă ca unii purtători să-şi modifice intenţionat pronunţia 
numelui ca să sune „mai bine” în română sau în limbile cu care au contact. De 
exemplu, la numele de familie provenite de la apelative accentuate pe silaba 
finală, accentul e schimbat pe penultima silabă: Cólac, în loc de Colác, Chíper, 
în loc de Chipér, Chísar, în loc de Chisár, Cóntraş, în loc de Contráş, Fónar, 
în loc de Fonár, Páler, în loc de Palér, Smóchin în loc de Smochín etc. (vezi 
Graur, 1965: 150; Şerban, 1978). Este recomandabil totuși ca numele propriu să 
păstreze accentuarea substantivului comun, pentru a nu arăta ridicol.

Schimbarea accentului la numele proprii, justificată sau nu, semnalată 
la categorii mai largi sau la cazuri izolate, duce la ruperea legăturii 
(formale) dintre nume şi apelativul de la care provine. Dacă în Boár/ Boári, 
Boáru, Bouáru şi chiar în Boáriu cuvântul boár (boári) „păstor de boi” 
este transparent, în Boaríu el poate fi recunoscut mai greu şi pentru mulţi 
vorbitori numele nu mai este analizabil. „În felul acesta, întrucât vorbitorul 
nu-l mai poate asocia cu apelativul corespunzător şi nu-i mai poate atribui 
caracteristicile acestuia, numele propriu devine (sau tinde să devină) 
nemotivat” (Mihăilă, 1978: 267-278).
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Uneori numele e accentuat incorect de vorbitori împotriva voinței 
purtătorului. Deși prozatorul român în timpul vieții, atrăgea atenția că-l 
cheamă (Calistrat) Hogáş, numele venind de la apelativul omonim hogaș 
(https://dexonline.ro/definitie/hogaș), totuși numele autorului s-a instaurat 
definitiv cu accentul pe prima silabă. Aici a influențat, poate, ritmul întregii 
sintagme, cu necesitatea cezurii după trisilabicul Ca-li-strát înainte de 
bisilabicul Ho-gaş. Dacă comparăm cu un eventual Hogaşu, cu -u final 
silabic, accentul ar fi aproape obligatoriu, natural, pe a.

Admitem că unele schimonosiri şi falsificări prin schimbarea locului 
accentului la numele de familie se comit, pur și simplu din neștiință, ca 
în exemplele de mai sus, și ca în multe altele. Cele mai multe şi mai bizare 
însă schimonosiri şi falsificări s-au comis totuși voit de către administratori, 
funcţionari, de către toţi cei care nu ne cunoşteau limba – ruşi şi rusofoni, mai 
ales în contextul lingvistic diglosic, în care s-a aflat Basarabia, timp de peste 
două secole (Dabija, 2011: 1), iar mai apoi, în mod mecanic, preluate şi de către 
băștinași. Deformările şi falsificările se produceau în formă orală, dar, mai apoi, 
şi în formă scrisă. Sau viceversa: în formă scrisă ca ulterior să fie propagate şi 
statornicite în formă orală.

Au existat două modele de schimonosire în rostire prin accent rusesc 
a numelor de familie românești: 1) numele de familie românești, terminate 
în consoană şi accentuate corect pe ultima silabă18 au fost asimilate de nume 
de familie ruseşti gen: Céhov, Górkii, Míşin, Nósov, Púşkin, Vólkov ş.a. 
Astfel, Albót > Álbot, Antóci > Ántoci, Botnár > Bótnar, Calíc > Cálic, 
Goláș > Gólaș, Izmán > Ízman, Malcóci > Málcoci, Mazúr > Mázur, Nagîț > 
Nágîț, Puşcáş > Púşcaş, Rotári/ Rotáru > Rótari, Smochín > Smóchin, Tofán 
> Tófan, Tufár > Túfar ş. a. și 2) sub influența numelor de familie ruseşti 
şi ucraineşti bisilabice, terminate în -ó (acc.), gen: Fed’kó, Iuncó, Jilkó, 
Mahnó, Schiţcó, Şişkó ş. a., au fost deformate în rostire, prin accent, dar 
şi prin anumite sunete, numeroase nume de familie româneşti basarabene 
bisilabice, terminate în vocalele -ă sau -u neaccentuate (Zagaevschi, 2014: 
186): Chíșcă > Chișcó, Cúşcă > Cuşcó/ Cuscó, Páșcu > Pașcó, Púșcă > 
Pușcó, Róșca > Roșcó, Táșcă > Tașcó etc.

Mutilarea numelor de familie româneşti se făcea, deseori, în rostire, 
concomitent, prin schimbarea locului accentului, dar şi prin diverse schimonosiri 
de sunete, cu repercusiuni asupra formei scrise, care duc uneori la imposibilitatea 
de a mai putea descifra etimologia numelui: Blăjínu > Blájin, Brădíş > Brághiş, 
Căldáre > Cóldari, Călín > Cálin, Cărăúş > Caráuş, Cioráp > Cérap, Ciréş > 

1 În limba română accentul, deşi considerat liber, înregistrează totuşi anumite 
regularităţi: 1) cuvintele terminate în consoană, fie nederivate, fie derivate cu sufixe, 
sunt, de regulă, oxitone, accentul căzând pe ultima silabă; 2) cuvintele terminate în 
vocală sunt, în majoritatea absolută a cazurilor, paroxitone, accentul, căzând pe a 
doua silabă de la sfârşit (Zagaevschi, 1988: 166-173; Corlăteanu, Zagaevschi ,1993: 
162-165, 176-177).8
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Céreş, Găínă > Gáină, Fuiór > Fúer, Pârâu > Péreu, Şăpticâni > Şeptíchin, 
Văcăríța > Vacárița etc.

Lista numelor pronunțate greșit s-ar putea extinde la proporţiile unui 
volum masiv și poate face obiectul unei secvenţe de studiu din sfera antropologiei 
lingvistice sau, mai amplu, din domeniul deontologiei şi eticii limbajului. Însă 
modestul nostru parcurs de până aici se dorește a fi o provocare către ceea 
ce înseamnă educarea conștiinței lingvistice a vorbitorilor, o pledoarie pentru 
respectarea normei.

Numele proprii sunt o parte definitorie din patrimoniul limbii și trebuie 
să le promovăm permanent prin forme și exprimare corectă. Se poate iniția 
o acțiune conjugată cu factorii competenți în ce priveşte, pe de o parte, 
ortografia şi cultivarea limbii în general, iar pe de altă parte, stabilirea unor 
norme ortografice și ortoepice pentru numele oficiale. Or, „pentru studierea 
problemei în ansamblu şi punerea de acord a reglementărilor paralele 
(lingvistică şi antroponimie) pentru elaborarea unui sistem unitar de folosire 
a numelor într-o formă corespunzătoare normelor limbii române literare” 
(Ionaşcu, 1976: 529), este necesar să-i acordăm lingvistului mai multă 
credibilitate şi să-l tratăm cu mai puțină aroganță şi ironie. Și să nu credem că 
lucrurile se vor decanta, cu timpul, de la sine!

Centenarul Marii Uniri este un motiv serios pentru celebrarea gloriei 
trecute şi a figurilor ei emblematice, dar şi pentru fundamentarea viitorului de 
pe o atitudine fermă de stăpânire a limbii, cu toate valorile ei!
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PROCESE  DINAMICE  ÎN  DEZVOLTAREA  SENSULUI
UNITĂŢILOR  POLILEXICALE  STABILE

anGela  SAVIN-ZGARDAN
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat. Procesele dinamice în evoluţia semantică a unităţilor 
polilexicale stabile (UPS) pot să ducă la dezvoltarea polisemiei. Transformările 
din cadrul UPS se desfăşoară pe două căi: derivarea morfematică din cadrul 
UPS poate duce la formarea cuvintelor noi; şi derivarea frazeologică când sub 
influenţa UPS capătă un sens nou sau independent o îmbinare de cuvinte. În 
formarea noilor sensuri sub influenţa UPS se manifesta natura ei contradictorie: 
pe de o parte, sensurile componentelor UPS se dizolvă în sensul general, pe de 
altă parte, acest sens, sub influenţa sistemului limbii deseori este redistribuit 
la componentele UPS. În articol sunt abordate aspectele pronosticării privind 
motivația apariției UPS noi.

Cuvinte-cheie: procese dinamice, motivația, unităţi polilexicale stabile, 
derivarea morfematică, derivarea frazeologică.

Cercetarea proceselor pe care le suportă unităţile polilexicale stabile 
(UPS) pe parcursul evoluţiei sale semantice are o evidentă importanţă 
pentru soluţionarea problemelor teoretice ale frazeologiei, în special pentru 
fundamentarea ştiinţifică a esenţei semantice a UPS, căci, UPS apar, se dezvoltă 
şi mor, în special, sub influenţa factorilor semantici.

1. Procesele dinamice în evoluţia semantică a UPS pot să conducă 
la dezvoltarea polisemiei. Într-adevăr, îmbogăţirea fondului frazeologic al 
limbii, ca şi al celui lexical, are loc nu numai pe baza apariţiei unităţilor noi, 
ci şi a sensurilor noi la unităţile existente. Însă polisemia în sfera frazeologiei 
are particularităţile sale. Ea, de regulă, este rezultatul transformării 
semantice repetate.

Cercetările diacronice arată că, deşi rolul îmbinărilor stabile polisemantice 
creşte în fondul limbii române, franceze, totuşi el cedează ponderii cuvintelor 
polisemantice în lexic (Nazarean, 1980: 30). Cauza acestui fenomen trebuie 
căutată, în primul rând, în destinaţia funcţională a frazeologiei în limbă.

Polisemia pentru lexic, chemat a denumi noţiunile noi ce apar 
permanent, este o necesitate vitală. Lipsa ei ar fi avut urmări extrem de 
negative: ar fi dus la mărirea infinită a cantităţii cuvintelor, ceea ce ar fi 
făcut dificilă nu numai învăţarea limbii, dar şi utilizarea ei. După observarea 
justă a lui R.A. Budagov, „principiul egalităţii cuvintelor şi sensurilor 
ar fi transformat limba într-o structură imobilă, lipsită de capacitatea de  
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a transmite mişcarea de la concret la abstract, de la textual la figurat, de la 
particular la general” (Budagov, 1976: 238).

Frazeologia, deservind în special sfera expresiv-emoţională a limbii, 
cuprinde cu mult mai puţine noţiuni în comparaţie cu lexicul. Iată de ce 
formarea unităţilor noi în sistemul frazeologic nu duce la urmări negative care 
ar fi putut apărea la fenomene analogice în sistemul lexical. Mai mult chiar, 
sistemul frazeologic stimulează formarea noilor UPS, susţine Nazarian, dar nu a 
sensurilor noi la cele vechi. Aceasta se explică prin faptul că UPS noi, posedând 
imagini proaspete şi vii, realizează mai reuşit funcţia lor caracteristică plastic-
expresivă în limbă (Nazarean, 1980: 30-31).

La baza polisemiei UPS întotdeauna stă imaginea (motivemul – n. n.). 
Membrii colectivului înţeleg imaginea datorită experienţei, practicii nu numai 
celei lingvistice, dar şi material istorice (Budagov, 1976: 121, 131). În limba 
italiană UPS essere di buon cordovano (ad lit.: „a fi făcut de un cizmar bun”) 
creează o imagine a trăiniciei, dar nu obligatoriu a eleganţei. Acestei UPS 
în limba italiană contemporană îi corespund două ideograme, două sensuri:  
a) „a avea o sănătate bună” (comp. cu românescul a fi bine croit (cu sensul de 
„a avea un corp proporţional şi sănătos”) şi cu rusescul „неладно скроен, да 
крепко сшит”); b) „a fi gros la obraz” (Cerdantseva, 1977a: 32).

Astfel, sensul primar include toate sensurile elementare ale 
componentelor din îmbinare, iar sensul secundar este un trop al acestui 
sens prim. UPS fare la corona (ad, lit. „a face coroană”) are sensul primar: 
a) „a-l înconjura pe cineva, a face cerc în jurul cuiva” (imaginea coroana 
e un obiect de formă rotundă şi este asemuită cu aranjarea oamenilor care 
stau în formă de cerc) ( comp rom.: a) a face cerc, b) a fi din cercul (cuiva); 
verbul îi acordă unităţii sensuri elementare de persoană. Pe baza sensului 
primar se formează cel secundar; b) „a fi aproape pentru cineva, a forma 
mediu înconjurător obişnuit pentru cineva”. Sensul secundar, fără îndoială, 
este figurat (Cerdantseva, 1977: 33-34).

De cele mai multe ori polisemantice sunt UPS care au o combinatorică 
liberă în includerea lor în vorbire. Aceasta se explică prin faptul că poziţiile 
deschise pot duce la o combinare nouă care poate trezi la viaţă sensuri potenţiale. 
Schimbarea distribuţiei UPS la fel duce la polisemie. De ex., a face socoteli 
semnifică „a calcula, a-şi face socoteli cu cineva” – „a se răfui cu cineva”. În 
italiană UPS fare i conti semnifică: „a-i da (cuiva) de cheltuială”, fare i conti 
con qd (qc) înseamnă: „a ţine cont de cineva/ ceva”, fare i conti con qd − „a-şi 
face socotelile cu cineva” (Cerdantseva, 1977: 34).

Contextul concretizează situaţia în care este folosită UPS, el lichidează 
polisemia atât a cuvântului, cât şi a UPS.

Polisemantice sunt acele UPS care posedă mai mult decât un sens. 
Fiecărui sens nou al UPS trebuie să-i corespundă o ideogramă nouă. Iată câteva 
exemple de UPS polisemantice în limba română:

Locuţiunea verbală A avea înţelegere redă trei sensuri care sunt în 
corelaţie cu trei tipuri acţionale – aici: 1. ~ pentru cineva – aici: „a înţelege 
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(pe cineva)”; 2. „a avea acord (cu cineva)”. Boierul cu bulibaşa are înţelegere 
pentru ţigani, aşa cum pentru soldaţi robi are înţelegerea cu comandantul 
german din Turnu (Stancu: 415); 3. „a înţelege (ceva)”. Mulţimea avea 
înţelegerea dreaptă a unei împrejurări mari, pe care nu putea să o cântărească 
bine, dar de care se simţea neliniştită: „Vin ruşii!” (Zamfirescu: 272).

Îmbinarea polilexicală stabilă A (se) ţine minte redă acţiunea 
evolutivă, rezultativă şi statică, în funcţie de cele trei sensuri pe care le 
deţine: – aici: 1. „a nu uita”. Ţii minte ce am vorbit când viniam amândoi 
pre cale? (Neculce: 75). Mai pasă de ţine minte toate cele şi acum aşa, 
dacă te slujeşte capul, bade Ioane! (Creangă: 249). De astă dată nu-ţi 
fac nimica, dar de altă dată…ţine minte … (Eminescu: 15). Să ţii minte 
că la noapte o să plouă (Preda, 1959: 7); 2. „a memoriza”. Strungăraşul 
îl asculta cu gura căscată şi ţinea minte pentru vremea când avea să fie 
baci, ca să ştie ceasurile oilor şi străjile nopţii, după stele (Sadoveanu: 23). 
Se vede însă că într-o toamnă, un mocan a ţinut-o minte (Preda, 1959: 57); 
3. „a (se) şti (pe sine, pe cineva)”. – Vai de mine, domnule, de mult! De când 
mă ţin minte, zise Ruben netezindu-şi barba (Eminescu: 62). Ce ne facem – 
se văită Medy îngrijorată ca un copil cu părinţi severi – nu le ţin de fel minte 
(Călinescu: 62).

Locuţiunea A ţine piept (cuiva) este în stare să desemneze desfăşurarea 
a trei acţiuni: relaţională, rezultativă şi evolutivă: – aici: 1. „a rezista, a nu 
se da bătut”. Puteam eu să ţin piept unui astfel de anchetator care nu era un 
imbecil? (Preda: 84); 2. „a se împotrivi, a înfrunta”. Am venit cu dânsul în tren 
joia trecută: ţinea piept unui compartiment întreg, cu victoria finală a puterilor 
centrale (Petrescu: 41); 3. „a concura cu succes”. Coca a ţinut piept cu brio 
participanţilor cu renume la concursul de dans.

2. Transformările din cadrul UPS se desfăşoară pe două căi:
2.1. Derivarea morfematică în cadrul UPS poate duce la formarea 

cuvintelor noi. De ex., sub influenţa locuţiunii verbale şi pe baza componentei 
ei substantivale se formează un verb simplu care este sinonim cu această unitate. 
Comp.: a raporta de la a face un raport, a lectura din a face o lectură; rater 
de la prendre un rat, lanterner de la conter des lanternes, carotter de la jouer 
la carotte (Nazarean, 1980: 31-32). Menţionăm în cazul locuţiunilor verbale 
că ele au apărut primele în limbă ca unităţi nominative, iar abia mai târziu 
au apărut corelaţii lor monolexicali având aceeaşi rădăcină cu substantivul 
din componenţa locuţiunii: a-şi aduce aminte – a-şi aminti; a face parte – 
a participa. În rezultatul unei astfel de derivări au apărut în limba franceză 
cuvintele fiasco (din faire fiasco) şi ripaille (din faire ripaille).

La fel e şi în limba italiană. Când o îmbinare anumită este stabilă,  
e foarte posibil ca sensul ei să poată trece la unul din componentele acestei 
îmbinări şi atunci înregistrăm un cuvânt cu sens nou, însă în cazul dat 
atestăm transfer de sens. Aşa, cuvântul chiodo − ţintă, în rezultatul folosirii 
lui în componenţa UPS piantar chiodi (ad. lit.: „a bate ţintele”) a început 
să fie folosit cu sensul de datorie şi, în cele din urmă, e înregistrat cu acest 
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sens în dicţionar (Cerdantseva, 1977: 21). Relativ e uşor de evidenţiat în 
componenţa lexicală a limbii cuvinte sau sensuri aparte, ce-şi trag originea 
din UPS sau alte unităţi sintactice compuse. Astfel, sensul verbului italian 
abboccare – „a cădea în cursă, a se lăsa ademenit / păcălit” a apărut din 
UPS abboccare l’esca – „a fi prins cu momeala”. (Čerdantseva, 1977 a: 
31). UPS tind spre simplificare, spre asemănarea cu cuvântul, păstrând 
legea universală a limbii de economie a mijloacelor de limbă. Proverbele, 
zicătorile şi alte formaţii sintactice mai puţin masive, păstrându-şi într-o 
măsură anumită semantica, sunt capabile să se simplifice structural, până la 
reducerea structurii la un cuvânt. T.Z. Čerdantseva e de părere că cuvintele 
ce au provenit de la UPS nu se pot întoarce la sensul lor primordial, dar 
nici nu pot în măsură deplină să absoarbă toate sensurile elementare ale 
sintagmei, a cărei purtători de sens au devenit (Čerdantseva, 1977a: 32). 
Este necesar să menţionăm următorul fenomen extrem de important: 
legea economiei în limbă nu afectează unităţile polimembre stabile care 
desemnează valori lexico-gramaticale, pe care nu le pot reda sinonimele lor 
monolexicale. Este vorba de locuţiuni verbale ce pot denumi diverse tipuri 
ale desfăşurării acţiunii sau de UPS ce posedă imagine, astfel ele redând 
valoarea conotativă, atitudinea vorbitorului faţă de realitatea desemnată.

2.2. În orice limbă întâlnim cuvinte şi îmbinări de cuvinte care au 
apărut sau au căpătat sensuri noi sub influenţa UPS. Acest proces puţin studiat 
în lingvistică se numeşte derivare frazeologică (termenul îi aparţine lui 
A.V. Kunin). El este o sursă importantă şi permanentă de îmbogăţire a limbii.

Un caz mai răspândit în derivarea frazeologică este formarea nоilor 
sensuri pentru cuvintele componente din UPS. De ex., o persoană 
vicleană ca o vulpe – o vulpe, o persoană neîndemânatecă aidoma unui 
urs – un urs, un homme cruel comme un tigre - un tigre. Ca exemplu de 
această derivare în limba franceză pot servi cuvintele essuyer şi four, care 
au căpătat sensuri noi „a răbda” şi „eşec” sub influenţa UPS essuyer les 
plâtres şi faire (un) four. Tot la acest fel de derivare se referă şi formarea 
metаforei pe baza UPS comparative.

Sensurile anumite ale unor cuvinte pot să se manifeste numai în UPS. 
Sensul acesta nou îl numim sens condiţionat frazeologic, pentru că apare în 
rezultatul ruperii totale a cuvântului de la semnificantul său primar şi utilizării 
lui în îmbinări cu alte cuvinte pentru desemnarea unui sens cu totul diferit. 
Sensul condiţionat frazeologic poate deveni un sens independent lexical 
numai dacă cuvântul dat va deveni purtătorul sensului pe care l-a avut întreaga 
îmbinare de cuvinte. În limba română prezentăm doar câteva UPS care vin să 
confirme cele relatate mai sus: A da şfară-n ţară, ud ghioalcă/ lioarcă, a-i veni 
de hac, a mânca papară, a o face boacănă.

În italiană, de ex., cuvântul asta − „suliţă”, „prăjină” are semantica 
„licitaţie”, apărută din sensul condiţionat frazeologic care, la rândul său, s-a 
format pe baza UPS vender e all’asta (ad. lit: „a vinde lângă prăjină” – „a vinde 
la licitaţie”) (Čerdantseva, 1977a: 22).
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Sensul condiţionat frazeologic este realizat până la un timp anumit 
numai în componenţa UPS, de aceea el diferă de ceea ce V. V. Vinogradov, 
iar mai târziu mulţi alţi lingviştii îl numeau „sensul cuvântului legat 
frazeologic” prin care, de fapt, se înţelege limitarea unui sau altui cuvânt 
în planul combinării semantice. Sensul condiţionat frazeologic, fiind un 
derivat al contextului, nu numai îmbogăţeşte limba, dar şi contribuie la 
exprimarea mai amplă a sferei semantice de percepere a realităţii obiective 
de către purtătorul limbii, de către om.

2.3. Se observă, deşi mai rar, şi cazuri de derivare frazeologică, 
când sub influenţa UPS capătă un sens nou sau independent nu doar un 
cuvânt aparte, ci şi o îmbinare de cuvinte, ceea ce duce la formarea unei 
noi UPS. De ex.: mănăstire într-un picior din mănăstire într-un picior 
ghici ciupercă ce-i − „un lucru de la sine înţeles”, a cincea roată din a 
cincea roată la căruţă – „un lucru de prisos” Comp.: în limba franceză 
danse du panier din faire danser l’anse du panier – „a amăgi, a încurca 
socoteala”; pot aux roses – „secret, taină” de la decouvrir le pot aux roses 

(Nazarean, 1980: 32). Cazurile cercetate de formare a sensurilor noi la 
cuvinte şi îmbinări de cuvinte sub influenţa UPS arată că aceste unităţi 
joacă rolul de „intermediar” între sensurile vechi şi noi. Aici îşi găseşte 
confirmare teza înaintată de Budagov despre veriga intermediară în istoria 
semantică a cuvintelor şi îmbinărilor de cuvinte.

În formarea noilor sensuri sub influenţa UPS se manifestă natura ei 
contradictorie. Pe de o parte, sensurile componentelor UPS se dizolvă în 
sensul general, pe de altă parte, acest sens, sub influenţa sistemului limbii 
deseori este redistribuit la componentele UPS, ca urmare stabilindu-se 
un fel de simetrie între planul exprimării şi planul conţinutului. O astfel 
de simetrie care diferă principial de simetria cuvintelor şi îmbinărilor de 
cuvinte cu sensuri directe denominative în special e caracteristică pentru 
UPS, formate din două componente (aici e vorba de locuţiuni verbale,  
cu preponderenţă). Comp: rom.: a face o grosolănie − a fi mojic; a suferi 
un eşec – a face fiasco; fran.: faire un four – subir un échec; conter 
fleurettes – faire des compliments; faire une brioche − commettre une 
maladresse. (Nazarean, 1980: 32). Anume această simetrie creează condiţii 
pentru izolarea semantică a componentelor UPS. De la gradul unei 
astfel de izolări în ultima analiză depinde apariţia la aceste componente  
a sensurilor noi uzuale.

3. Dinamica dezvoltării semantice a UPS se manifesta cu 
preponderenţă în cazurile în care derivarea frazeologică duce la 
descompunerea unităţii glotice date. Acest fenomen care se caracterizează 
prin apariţia sensurilor noi, independente, ale componentelor UPS, şi 
care duce la pierderea caracteristicilor de bază ale unităţii glotice date, 
se numeşte defrazeologizare. Defrazeologizarea − e un proces lingvistic 
complicat care ca şi frazeologizarea se produce lent, pe parcursul unui timp 
mai îndelungat sau mai scurt, pe etape: a) componentele UPS încep să fie 
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percepute ca unităţi glotice separate – are loc remotivaţia componentelor; 
b) sensul cuvântului, care este realizat numai în UPS dată, tot mai mult se 
izolează şi este o vocabulă cu semnificaţie nouă; c) cuvântul cu semantică 
nouă care a apărut sub influenţa UPS capătă o autonomie semantică deplină 
şi capacitatea spre o dezvoltare sintactică independentă în afara îmbinării de 
cuvinte date. Ca exemplu de defrazeologizare poate servi istoria îmbinării de 
cuvinte faire grève – „a face grevă”, care de la bun început era o UPS. Însă 
apariţia la substantivul grève a sensului nou independent „grevă”, „revoltă” 
a dus la descompunerea acestei îmbinări ca UPS, căci între componentele 
ei s-au stabilit relaţii semantico-sintactice, caracteristice pentru formaţii 
lingvistice regulate (Nazarean, 1980: 33). Sau la I. Creangă atestăm UPS a fi 
la ştiinţă – a şti, ca apoi lexemul ştiinţă să capete existenţa proprie, cu semele 
caracteristice vocabularului activ.

4. Unele UPS îşi modifică aspectul cuvintelor, rămânând în limba 
contemporană variantele lor. De ex.: A aduce amente, înv./ a aduce minte, 
înv.: a-şi aminti. … şi să-i aducă amente de corabie, cându împle corabia 
de trece de măsură, ea se afundă (PRL: 165). Poci aduce minte, domne, 
noi am lăsat domniia nosturu (DÎR: 1979: 191). O variantă a acestei 
locuţiuni verbale a aduce aminte era utilizată şi în secolul al XVI-lea şi s-a 
păstrat în limba română actuală: Adu aminte câte beseareci sunt făcute de 
moşi voştri (DÎR: 1979: a. 1593:185). Atestăm această locuţiune verbală 
în forma ei actuală din sec. al XIX-lea. ( Comp.: a-şi aduce aminte – a-şi 
aminti, a-i veni în cap. Şi câte nu ne venea în cap, şi câte nu făceam cu vârf 
şi îndesate (Creangă: 249). Dar apoi îşi aduse aminte că făgăduise a răpi 
pe fata Jerarului şi ceea ce făgăduieşte voinicul anevoie o lasă nefăcută 
(Eminescu: 6). Sunt un popor (nemţii) pe care eu personal nu-l pot iubi! 
Adu-ţi aminte, Alexandre, acum trei ani, la Wurzburg… (Petrescu: 12). 
Felix se ridică să plece şi atunci îşi aduse aminte de romanul lui Stendhal 
pe care-l lăsase în colţul mesei (Călinescu,1983: 63).

5. Unele UPS sunt mai rar utilizate în lexicul activ al limbii, 
păstrându-se doar în dialecte. De ex., a pune jeab, unde jeab semnifică 
arătură de toamnă, bătut de cahlă – „ameţit”, a găsi clenci la cineva, 
unde clenci/ clen’şi − cârlig semnifică „a găsi motiv de neplăceri”, a-i 
sări ţâcna – „a se supăra”, a face zâmbre – „a face mofturi”, a cânta 
din drâmbă − „a rămâne sărac”, cap de sârnic/ cap di sarnic/ sărnic – 
„gămălie de chibrit”.

6. Am menţionat mai sus că odată cu schimbările care au loc în viaţa 
socială, odată cu dispariţia anumitor realităţi, obiecte ori acţiuni, dispar şi 
unele UPS. O parte din UPS au trecut în bagajul pasiv al limbii. În limba 
română contemporană nu se mai utilizează UPS învechite ca a lua credinţă 
care semnifica „a gusta ca gazdă cel dintâi din băuturi ori din mâncăruri, 
pentru a încredinţa oaspeţii că nu-s otrăvite”. Au dispărut din lexicul activ 
al limbii noastre expresiile: a-şi arăta obrajii – „a-şi cere iertare”; a arăta 
pricină – „a face vină, a învinui”, a arăta cuvânt – „a face cunoscut”, omul 
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ciupercilor – „persoana de la curte care trebuia să guste din bucatele de 
ciuperci înainte de a fi servite pe masa domnitorului”.

Au trecut în vocabularul pasiv al limbii şi acele UPS, a căror componentă 
a devenit învechită nu din cauza că a dispărut vreo realitate, dar din cauza că 
lexemul dat a fost înlocuit cu altul. De ex.: strâmbătate − nedreptate; a avea 
strâmbătate − „a fi nedreptăţit”. Întru nimică ei nice o strîmbătate n-au avut 
(DÎR: 1979: 180); sorţ – „şansă”; a avea sorţ/ sorţi – „a avea şansă”. Numai cel 
care dura până într-a şaptea (zi) avea sorţ de scăpare (Sadoveanu, 1989: 18); 
sminteală – „pagubă”; „greşeală”; a avea sminteală/ smenteală/ zminteală – 
a avea pagubă; 1.: a avea pagube; a se tulbura,… avem nădeajde să nu avem 
zminteală nici de vrăjmaşi (DÎR, 1979: 184); 2. „a greşi”, „a se abate”, … de 
nu va avea smenteală pre nime de seminţie nu-i apără, e de se va afla ceva 
smenteală, apără-i (PRL: 179).

Au trecut în vocabularul pasiv al limbii nu doar lexeme aparte, dat şi 
UPS întregi, ele fiind înlocuite cu alte UPS sau cu corelaţi monolexicali. De 
ex. a avea ştiinţă/ a avea la ştiinţă – a şti, a cunoaşte. …ar putea cineva dzice 
că doară a îmbe părţilor în ceva mai de nainte ştiinţa ai fi avut (Cantemir: 38). 
D-apoi aveţi la ştiinţă că vă prea întreceţi cu dediochiul (Creangă: 247); a avea 
sablaznă – a se ispiti. Iară popa de va avea săblaznă în vis şi va fi praznic mare 
(…) elu să speale pre trup (PRL: 164).

7. S-ar putea, într-o măsură anumită, pronostica dezvoltarea sensului 
UPS şi a o privi din punct de vedere generativ. În legătură cu aceasta trebuie 
determinate posibilităţile ei derivaţionale. Se ştie că la baza dezvoltării sensului 
UPS, a fenomenelor polisemiei în frazeologie, stă motivemul ce se bazează pe 
compararea situaţiei reale cu situaţia care este exprimată figurat în UPS.

Dacă va fi posibil a evidenţia într-o anumită UPS tot potenţialul ei 
metaforic şi metonimic posibil, precum şi valorile lexico-gramaticale, redate de 
ea, s-ar putea de presupus apariţia noilor sensuri, încă neoglindite în dicţionar 
şi nedepistate în textele literare. De ex.: în limba română şi rusă există UPS 
împrumutat turnul de fildeş, башня из слоновой кости care semnifică „izolarea 
de viaţă, de realităţile înconjurătoare a unui scriitor, a unui artist etc. ”. UPS în 
italiană la torre d’avorio – „turnul de fildeş”, conform dicţionarului K. Lapucci, 
se întâlneşte în traducerea latină a Bibliei. K. Lapucci observă că epitetul la 
torre d’ avorio este folosit cu referinţă la Sfânta Fecioară. Se vede că în legătură 
cu aceasta în limba italiană sunt realizate două sensuri: 1) „ruperea artei de 
la viaţă, izolarea artistului”; 2) „o femeie foarte virtuoasă” (Čerdantseva, 
1977a: 20).

Prin anii ’60 în lingvistica sovietică domina o concepţie generală despre 
nemodelarea semantică a UF, ai cărei adepţi erau mulţi lingvişti de vază. 
Începând cu anii ’70 s-a conturat o tendinţă de a revizui această părere, unii 
cercetători căutând să ia în considerare toate argumentele pro şi contra, iar alţii 
declarând ferm că frazeologismele sunt unităţi semantic modelate. Până la urmă 
s-a ajuns la concluzia imposibilităţii modelării semantice în plan generativ  
a UF. Nu ne vom opri detaliat asupra diferitelor argumente aduse în favoarea sau 
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defavoarea acestui fapt. Vom menţiona doar argumentul de bază al imposibilităţii 
prognozării modelelor semantice ale UF: ca o formaţiune glotică neregulată 
este imposibil de a fi pronosticată atât din punct de vedere al apariţiei, cât şi al 
semanticii ei (Nazarean, 1983: 35). Imposibilitatea prognozării apariţiei UF este 
determinată de funcţia ei în limbă. UF, fiind o unitate de formaţiune secundară, 
deserveşte sfera emoţională a limbii şi desemnează noţiunile în mod selectiv. 
Acest lucru explică faptul de ce pentru exprimarea unei noţiuni există câteva 
(uneori zeci) UF, iar pentru desemnarea alteia – nici una. Cu totul altfel stau 
lucrurile privitor la UPS denominative, adică la locuţiuni. Ele se pot preta la o 
anumită pronosticare, desigur ea având un caracter relativ şi limitat, privitor la 
generarea şi semantica lor. Apariţia locuţiunilor este determinată de necesitatea 
de exprimare în limbă a unor realităţi nou apărute sau a unor categorii lexico-
gramaticale. De remarcat că apariţia locuţiunilor este influenţată şi de anumite 
modele devenite productive. După cum s-a menţionat mai sus, există locuţiuni 
care au un grad înaintat de gramaticalizare. Aceste locuţiuni formează în 
limbă sisteme deschise, având componenta verbală permanentă şi componenta 
nominală înlocuibilă. De ex., a se lua la harţă, a se lua la trântă, a se lua pe 
gânduri; a da în floare, a da în clocot, a da în copt (în pârg), a da în foc, a da 
în frig etc.

Cu toate acestea, sunt atestate o serie de LV ce posedă imagine şi care nu 
vădesc o regularitate sub aspectul modelării structurale.

Concluzii:
1. Procesele dinamice în evoluţia semantică a UPS pot să ducă la 

dezvoltarea polisemiei. Într-adevăr, îmbogăţirea fondului frazeologic al limbii, 
ca şi al celui lexical, are loc nu numai pe baza apariţiei unităţilor noi, ci şi  
a apariţiei sensurilor noi la unităţile existente. Însă polisemia în sfera frazeologiei 
are particularităţile sale. Ea, de regulă, este rezultatul transformării semantice 
repetate.

2. Transformările din cadrul UPS se desfăşoară pe două căi:
2.1. Derivarea morfematică din cadrul UPS poate duce la formarea 

cuvintelor noi. De ex., a raporta de la a face un raport, a lectura din 
a face o lectură.

2.2. În orice limbă pot fi întâlnite cuvinte şi îmbinări de cuvinte 
care au apărut sau au căpătat sensuri noi sub influenţa UPS. Acest proces 
puţin studiat în lingvistică se numeşte derivare frazeologică (termenul 
îi aparţine lui A.V. Kunin). El este o sursă importantă şi permanentă de 
îmbogăţire a limbii.

2.2.1. Un caz mai răspândit în derivarea frazeologică este formarea nоilor 
sensuri la cuvintele componente din UPS. Tot la acest fel de derivare se referă şi 
formarea metаforei pe baza UPS comparative. De ex., o persoană vicleană ca 
o vulpe – o vulpe, o persoană neîndemânatecă aidoma unui urs – un urs.

2.3. Se observă, deşi mai rar, şi cazuri de derivare frazeologică, când sub 
influenţa UPS capătă un sens nou sau independent nu doar un cuvânt aparte, 
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ci şi o îmbinare de cuvinte, ceea ce duce la formarea unei noi UPS. De ex.: 
mănăstire într-un picior din mănăstire într-un picior ghici ciupercă ce-i − 
„un lucru de la sine înţeles”. Cazurile cercetate de formare a sensurilor noi la 
cuvinte şi îmbinări de cuvinte sub influenţa UPS arată că aceste unităţi joacă 
rolul de „intermediar” între sensurile vechi şi noi. Aici îşi găseşte confirmare 
teza înaintată de R. Budagov despre veriga intermediară în istoria semantică  
a cuvintelor şi îmbinărilor de cuvinte.

2.4. În formarea noilor sensuri sub influenţa UPS se manifesta natura 
ei contradictorie. Pe de o parte, sensurile componentelor UPS se dizolvă 
în sensul general (e vorba de UF şi LV idiomatice), pe de altă parte, acest 
sens, sub influenţa sistemului limbii deseori este redistribuit la componentele 
UPS, ca urmare stabilindu-se un fel de simetrie între planul exprimării şi 
planul conţinutului. O astfel de simetrie care diferă principial de la simetria 
cuvintelor şi îmbinărilor de cuvinte cu sensuri directe denominative în special 
e caracteristică pentru UPS, formate din două componente. Comp: rom.:  
a face o grosolănie − a fi mojic; a suferi un eşec – a suferi fiasco. Anume 
această simetrie creează condiţii pentru izolarea semantică a componentelor 
UPS. De la gradul unei astfel de izolări în ultima analiză depinde apariţia la 
aceste componente a sensurilor noi uzuale.

2.5. Pronosticarea motivaţiei în apariţia UPS noi.
2.5.1 Pronosticarea apariţiei UPS noi cu referinţă la UF. S-a ajuns la 

concluzia imposibilităţii modelării semantice în plan generativ a UF. UF ca  
o formaţiune glotică neregulată este imposibil de a fi pronosticată atât din punct 
de vedere al apariţiei, cât şi al semanticii ei. Imposibilitatea prognozării apariţiei 
UF este determinată de funcţia ei în limbă. UF, fiind o unitate de formaţiune 
secundară, deserveşte sfera emoţională a limbii şi desemnează noţiunile în mod 
selectiv. Acest lucru explică faptul de ce pentru exprimarea unei noţiuni există 
câteva (uneori zeci) UF, iar pentru desemnarea alteia - nici una.

2.5.2. Pronosticarea motivaţiei în apariţia UPS noi cu referinţă la 
locuţiuni. Cu totul altfel stau lucrurile privitor la UPS denominative, adică la 
locuţiuni. Ele se pot preta la o anumită pronosticare, desigur ea având un caracter 
relativ şi limitat, privitor la apariţia şi semantica lor. Apariţia locuţiunilor este 
determinată de necesitatea de denominare în limbă a unor realităţi nou apărute 
sau a unor categorii lexico-gramaticale. De remarcat că apariţia locuţiunilor este 
influenţată şi de anumite modele devenite productive. După cum s-a menţionat 
mai sus, există locuţiuni care au un grad înaintat de gramaticalizare. Aceste 
locuţiuni formează în limbă sisteme deschise, având componenta verbală 
permanentă şi componenta nominală înlocuibilă. . De ex., a se lua la harţă, a 
se lua la trântă, a se lua pe gânduri; a da în floare, a da în clocot, a da în copt 
(în pârg), a da în foc, a da în frig.

2.5.3. S-ar putea, într-o măsură anumită, a pronostica dezvoltarea 
sensului UPS şi a o privi din punct de vedere generativ, în legătură cu aceasta 
determinând posibilităţile ei derivaţionale. Se ştie că la baza dezvoltării 
sensului UPS stă imaginea ce se bazează pe compararea situaţiei reale cu 
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situaţia care este exprimată figurat în UPS. Dacă va fi posibil de a evidenţia 
într-o UPS anumită tot potenţialul ei metaforic şi metonimic posibil, s-ar putea 
de presupus apariţia noilor sensuri, încă neoglindite în dicţionar şi nedepistate 
în textele literare.
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PERSPECTIVA  MITICĂ  ŞI  POLIVALENŢA
PUNCTELOR  DE  VEDERE  ÎN  VOLUMUL

„CĂMAŞA  LUI  NESSOS”  (1988,  1996)
DE  ANDREI  ȚURCANU

elena  ȚAU
Universitatea de Stat din Moldova

În tectonica poeziei româneşti contemporane cele mai reprezentative 
volume de versuri ale lui Andrei Ţurcanu (Destin întors, 2005; Iisus prin 
mirişti, 2006; Estuar, 2008) au proeminenţă de piscuri fascinante. Căci, deşi 
apărute istoric la o „margine”, acestea îşi revendică o incontestabilă centralitate 
valorică. Deschis, prin vasta-i cultură şi instruire, spre diverse coduri, texte şi 
contexte, naţionale şi universale, poetul absoarbe inerent numeroase miteme, 
arhetipuri şi toposuri, rescriindu-le, în consens cu pulsiunile imaginaţiei şi 
gândirii sale puternic personalizate, dintr-o perspectivă cu preponderenţă 
deviantă, altfel spus, „creativ-greşită” (Harold Bloom). O particularitate 
distinctă a valorizărilor operate este miza pusă cu ostentaţie programatică 
pe ascuţimea cuvântului artistic şi primordialitatea funcţiei lui punitiv-
vindecătoare. Or, Andrei Ţurcanu, făcând demersuri ferme pentru un „fruct” 
poetic ce reuneşte antinomic, în spiritul tradiţiilor baudelairiene-argheziene, 
frumosul cu urâtul („otravă rumenă”, „crescut în sine/ moarte şi-nviere”, 
„fagurii se-amestecă cu fiere”), concomitent, impulsionat de conştiinţa lucidă 
a destrămărilor fiinţiale tragice, a cedărilor omului contemporan în faţa golului 
ontologic, înclină să dea prioritate acelor contrarii tăioase, care nu numai că 
urmăresc efecte de verosimilitate, dar, înainte de toate, ţintesc în anormalitate, 
abject, malefic, în răul ascuns: „Seninu-i aspru (al „fructului” poeziei – E.Ţ.), 
nedeschis vederii,/ cuţite împlântă adânc// în trupuri androgine./ Oglinzi – 
ascunse-n inimi – opaline/ se sparg de măşti frumoase” (Ars poetica). Se pare 
că anume o astfel de violenţă a gestului polemic, ţinând de un crez cetăţenesc 
şi artistic formulat răspicat, i-a determinat pe unii critici să vorbească despre 
demonic în lirica poetului. Cert e că, în virtutea artei poetice promovate, 
Andrei Ţurcanu privilegiază – la nivelul viziunii, al substanţei ideatice şi al 
referenţialităţii – tensiuni ale cuvântului ‒ „lamă”, scurtcircuitări scăpărătoare 
ale contrariilor, şi, implicit, un gen de stranietate canonică egalând, dacă e să 
ne exprimăm în termenii aceluiaşi Harold Bloom, „un fel de originalitate, 
care ori nu poate fi asimilată, ori ne asimilează ea pe noi în aşa măsură 
încât nu ne mai apare stranie” (Bloom, 1998: 6). În ultimă instanţă, aceste 
fenomene de scriitură modernă sunt rezultatul unui travaliu artistic inspirat, 
orientat preponderent spre îndrăzneli inaugurale privind modul poetic de 
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a vedea şi interpreta existenţa. Probante în ordinea dată sunt valorificările 
perspectivei şi punctului de vedere în creaţia poetului.

În volumul de debut Cămaşa lui Nessos (1988) se dispune de un model de 
perspectivă poetică, care, prin stranietatea sa formală, violentează convenţiile 
schemelor comunicaţionale clasice. În continuare ne propunem să examinăm 
dimensiunile şi valorile acestui model. Nu înainte însă de a încerca să lămurim 
succint corelaţia perspectivă-punct de vedere.

Noţiunile de perspectivă şi punct de vedere (asimilate frecvent viziunii) 
sunt raportate, se ştie, aproape exclusiv la opera narativă. Totuşi, nu puţini 
cercetători, între care şi Rodica Zafiu (cf. Zafiu, 2000: 235-243), admit că 
acestea sunt absolut valide şi pentru textul poetic (de altfel, şi pentru oricare 
alt tip de creaţie). În scrierea literară perspectiva şi punctul de vedere, relevă 
Alain Rabatel, „se sprijină parţial pe mecanisme lingvistice identice şi împart 
o dimensiune enunţiativ-pragmatică comună” (Rabatel, 2009: 23), dar cu 
toate acestea nu se confundă. Perspectiva reprezintă convenţional, la nivel 
de ansamblu sau subansamblu textual, modul în care un subiect vorbitor, 
cu statut de instanţă a discursului, reflectă prin prisma conştiinţei sale un 
univers perceptiv-cognitiv, manifestându-se pregnant ca „centru de orientare” 
pentru receptor (Lintvelt, 1994: 48). Conform acestei accepţii, la constituirea 
perspectivei participă, de regulă, patru elemente: 1) sursa enunţiativă, adică 
subiectul vorbitor, numit frecvent şi focalizator (A. Rabatel, M. Bal, M. Jahn); 
2) poziţia adoptată de această instanţă (adică, de comunicare la o anumită 
persoană gramaticală, de situare spaţio-temporală, în interiorul ori în afara 
lumii imaginare); 3) procesul de selectare şi organizare a percepţiilor, prin 
mijlocirea căruia se realizează focalizarea; 4) obiectul focalizat. Punctul 
de vedere însă are un caracter mai restrâns decât perspectiva, desemnând în 
principal idei, păreri, evaluări, consideraţii expuse local de către un subiect 
asupra unui obiect. Într-o formulă de lucru a lui Alain Rabatel, „Punctul de 
vedere corespunde manierei în care un subiect consideră un obiect” (Rabatel, 
2009: 27). Iar în altă formulă, cea a lui Dominique Maingueneau, „Un punct 
de vedere impune existenţa unei conştiinţe care să fie atât punct de origine 
al unei percepţii, cât şi obiect perceput, pe care personajul îl poate detalia şi 
evalua” (Maingueneau, 2008: 156). Deci, reiese clar, punctul de vedere, având 
în comun cu perspectiva doar două componente (subiectul şi obiectul) sau 
trei (subiectul, procesul şi obiectul) (Rabatel, 1998: 55-56), din cele patru 
sus-consemnate, se încorporează inerent în ansamblul acesteia. În concluzia lui 
Alain Rabatel, punctul de vedere este înglobat de perspectivă şi funcţionează ca 
o tehnică de construire a ei (Rabatel, 2009: 30).

În volumul Cămaşa lui Nessos este dominantă o perspectivă a eului 
auctorial, care încadrează perspectiva personajelor-actori în aşa fel, încât se 
articulează cu aceasta într-un mod mai puţin obişnuit, în orice caz cu devieri 
semnificative de la convenţiile patternurilor de comunicare. Or, în majoritatea 
textelor incluse aici se adoptă o perspectiva auctorială impersonală, aparţinând 
unui eu estompat la maximum, un anonim situat după cadrul textual şi a cărui 
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prezenţă discursivă poate fi sesizată doar în titluri, în subtitluri şi în alte inserţii 
paratextuale. Prin prisma acestui eu, care identifică un personaj „de hârtie” sui-
generis, comparabil cu o cameră ascunsă, este prezentat, secvenţial, „pelerinajul” 
iniţiatic a mai multor personaje simbolice şi/sau mitice (Simplicimus, Chiron 
Centaurul, Harap-Alb, Momos, Abélard, Profetul, Cavalerul Tristei Figuri 
don Quijote), care, traversând habitate-capcane (Arcadia, Oniros, Lotofagia, 
Lemuria, Stramonia), încearcă să depăşească cercurile nefaste ale destinului şi 
să acceadă la o dimensiune existenţială propice firii şi fiinţei lor, iar astfel să se 
elibereze, fiecare în felul său, de o imaginară „cămaşă a lui Nessos”, simbol al 
suferinţelor şi frustrărilor. În asemenea cazuri relaţia eului liric cu personajele 
sus-consemnate (nişte figuri arhetipale provenite din spaţii imaginare eterogene, 
dar reunite, la nivel de volum, într-un ansamblu mitic unitar, cu noimă proprie), 
este lipsită totalmente de nex cauzal, reducându-se la un raport lingvistic de 
referire a paratextului la text. Este lesne de observat că eul liric, deşi nevoit, din 
cauza restrângerii spaţiului său de enunţare la paratext, să renunţe la centralitatea 
locutorie şi totodată la autoritatea sa tutelară în discurs (cum se întâmplă şi 
cu naratorul scriitor din subsolul romanului Patul lui Procust), nu renunţă 
nicidecum la referenţialitate, care este intrinsecă enunţării şi ficţionalizării.  
El îşi exercită funcţia referenţială expunând rezumativ în titluri şi subtitluri 
teme (care, se ştie, prin însăşi esenţa lor categorială, sunt referenţiale), 
teme abordate apoi de personajul-actor în textul său reprodus în imediata 
proximitate. Iată câteva enclave paratextuale de acest gen: Punctul terminus. 
Din notiţele lui Simplicimus adăugate mai târziu la „Jurnalul de călătorie”; 
Et ego în Arcadia fui… Comentariul lui Chiron Centaurul la izvodul anonim; 
Întâiul cântat al cocoşilor. Elegia lui Harap-Alb; Plecarea. Din mărturisirile 
lui Simplicimus; Răspunde! Abélard luptă cu fantasmele dragostei sale; Secol 
în derivă. Din viziunile Profetului. Procedeul aminteşte oarecum de intitulările 
expozitiv-informative ale capitolelor în romanele unor prozatori precum 
Dickens, Sadoveanu ş. a. De pildă, denumirea capitolului II din Fraţii Jderi (I) 
de M. Sadoveanu ne informează că „Aici se arată un Voievod mare şi un 
Jder mititel”. În pofida unor asemănări exterioare, diferenţele de utilizare 
a procedeului sunt vădite. Constatăm că în volumul analizat paratextul nu 
se reduce la informare, faptul datorându-se dublei referinţe care implică  
o ficţionalizare susceptibilă să depăşească simpla denominaţie. Astfel, în titluri 
şi subtitluri eul auctorial vorbeşte despre personajul-actor ca despre un el. 
Apoi, în continuare, reproducând text-discursul acestuia, care este neabătut la 
persoana întâi, în fapt îl citează ca eu. Cu siguranţă, această referinţă la un 
el care evoluează ca eu întemeiază o relaţie de încadrare, de includere, prin 
„citare”, a discursului actorial în cel auctorial, ceea ce legitimează reduplicări 
ale paratextului în text, întemeietoare în fapt de nişte construcţii în abis.

Graţie acestei forme particulare de discurs în discurs, folosite inovator 
în Cămaşa lui Nessos, perspectiva impersonală a eului auctorial, a cărui spaţiu 
de enunţare e limitat la paratext, încadrează, de la un text la altul, perspectiva 
personalizată, mitică, a actorilor (Simplicimus, Chiron Centaurul, Abélard, 
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Momos, Harap-Alb, Profetul etc.), bineînţeles, cu toate punctele de vedere 
nucleare exprimate de aceştia. Metaforic vorbind, o fereastră a focalizării 
(desemnată de paratextul cu funcţie de ancadrament) se deschide spre alte 
ferestre ale focalizării, absorbind reflexele lor mitice. În acest proces personajele 
nominalizate sunt, în plan tehnic, pentru eul liric, pe de o parte, nişte reflectori, 
prin optica cărora sunt proiectate lumi şi probleme, iar, pe de altă parte, nişte 
măşti, după care el îşi ascunde identitatea (dintr-o inerţie esopică bine ştiută, 
caracteristică anilor ’70-’80 ai secolului trecut). De aceea personajele-actori se 
confundă la un moment dat cu nişte alter egouri deghizate ale eului liric (care, 
la rândul său, este o deghizare a autorului). În ordinea dată găsim concludent 
faptul că în poemele în care eul liric iese din paratext şi evoluează în propriul 
text, relatându-şi la persoana întâi experienţele, atitudinile, trăirile şi punctele 
sale de vedere (Sentiment submarin. Din „Antologia poeziei de dragoste”; 
Celei care a spus că o mint. Adagio liric; Ghioc. Adagio liric; Triptic. Din 
„Antologia poeziei de dragoste”; Septembrie. Filă rătăcită; Diptic perpetuu. 
Filă regăsită; Tu; Ritm primordial; Hotar II), el apare drept un „geamăn” 
spiritual al lui Simplicimus, Abélard, Momos ş. a. Asemenea deghizări indică 
intenţia eului de a înmulţi punctele de vedere asupra obiectului percepţiei, 
printr-o înstrăinare//detaşare de sine care nu o dată egalează un act imaginar 
de esenţă metafizică. Este o strategie de filiaţie clasică, un model exemplar 
al căreia se regăseşte, bunăoară, la Nichita Stănescu. În Lauda omului eul 
auctorial stănescian, încercând să-şi imagineze ce reprezintă soarele şi oamenii 
din punctul de vedere al copacilor, al pietrelor şi al aerului, are revelaţia 
comuniunii tainice în plan ontologic a fiinţei umane cu natura şi cosmosul: 
„Din punctul de vedere-al aerului,/ soarele-i un aer plin de păsări,/ aripă în aripă 
zbătând./ Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite,/ cu aripile crescute înlăuntru,/ 
care bat, plutind, planând,/ într-un aer mai curat – care e gândul!”. În viziunea 
lui Nichita Stănescu, „râul” vieţii identifică un „Şir/ nesfârşit de ochi privitori/ 
multiplicând luna-n delir” (Şirul de ochi), iar fiinţa umană, cea arheică, viază 
datorită ochiului dinlăuntru, care, întemeind o nouă epistemă, este „vederea în 
acţiune”, vedere metafizică absolută, fără de care omul este „orb” (Vedere în 
acţiune) şi „mort” de viu (Lăuntrul ochi). Şi pentru Andrei Ţurcanu vederea 
metafizică în acţiune este o dimensiune ontologică fundamentală. Doar că el, 
din perspectiva mitică asumată în volumul Cămaşa lui Nessos, opune două 
tipuri de vedere, în funcţie de acţiunea exercitată, una malefică, distructivă, 
şi alta benefică, regeneratoare, protectoare. În itinerarul lor „spre sine”, spre 
o mult râvnită libertate a spiritului, personajele se confruntă cu teroarea 
ochiului hipnotic al dictatorului din Stramonia („Singurul său ochi galben, 
împietrit, îi fixează pe toţi fără milă” – Punctul terminus), cu agresiunea 
ochiului lunii, uneori satanic, „de catran” (A doua elegie a lui Harap-Alb), 
alteori „saşiu”, pierzându-se „în smârcuri” şi veştezind lumina (Sara pe 
deal. Din viziunile Profetului) sau cu înfiorătoarea tentativă a ciclopului de 
a trage „peste lume o pleoapă lividă”, pleoapa unicului său ochi (Plecarea. 
Din mărturisirile lui Simplicimus). În acelaşi timp personajele respective, 
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angajate în „Exoduri din slava învinsă”, beneficiază de veghea tutelară a unui 
ochi al puterilor sacre ancestrale, ochi al luminii divine, revelat ca miracol 
ezoteric: „Ochi limpede zvâcneşte în hume./ E Năzdrăvana!” (Holocaust). 
Şi, deşi acest ochi de veghe are de suportat, în timp, repercusiunile atacurilor 
continue ale răului („Peste ochiul de veghe, avertizează Profetul, albeaţa se 
îngroaşă fără iertare…” – Plecarea), până la urmă lumina lui divină triumfă 
peste lume: „Ochiul curăţat de albeaţă/ luminează în untdelemnul din candelă/ 
cât un licurici pe o carte. ” (Elan. Simplicimus la capătul nopţii).

Vederea metafizică (în special, a Profetului), uneori integrală şi absolută, 
comparabilă cu cea desemnată de El Alef-ul lui Borges), privirea în oglindă 
şi rememorările halucinante ale Centaurului Chiron, meditaţiile şi revelaţiile 
Cavalerului de la Mancha, „flămând” de sine, cel lucid şi adevărat, atitudinile 
şi trăirile emoţionale ale îndrăgostitului Abélard – sunt doar câteva modalităţi 
folosite inspirat de Andrei Ţurcanu pentru a da expresie literar-artistică 
singulară punctelor de vedere, astfel mărind eficienţa lor ca instrumente de 
realizare a conţinutului artistic. Căci în opera literară punctele de vedere rareori 
rămân doar nişte construcţii lingvistice, aşa cum le examinează lingvistul 
francez Alain Rabatel (care le împarte, din acest unghi, în: asertate (asserté), 
reprezentate (représenté) şi povestite (raconté) sau, altfel numite, embrionare 
(embryonnaire) (cf. Rabatel, 2009: 26; Rabatel, 2011: 108). De asemenea ele 
rareori rămân doar nişte construcţii conceptuale, ideatice. Constituind, la fel 
ca şi personajele ce le deţin, un produs al imaginaţiei auctoriale, punctele de 
vedere şi, fireşte, perspectiva/perspectivele din care fac parte, identifică nişte 
componente esenţiale ale imaginarului literar-artistic. Mai mult, proiectat în 
simbol, metaforă sau alt tip de imagine, punctul de vedere care generalizează 
un mod individual de a vedea şi de a considera lucrurile devine viziune poetică. 
Ilustrative în acest sens sunt, de exemplu, viziunile Profetului. În Sara pe 
deal realităţile apocaliptice discrepante ale secolului „în derivă”, redate într-o 
manieră expresionist-blagiană („Cocoşi răguşiţi se aruncă în cenuşa apusului/ 
pe dealuri nourii dospesc în gri fără capăt/ ochiul lunii saşiu se pierde în 
smârcuri/ lumina e veştedă pe feţele pruncilor”), sunt redimensionate poetic 
în final printr-o viziune simbolică tragică a nuntirii răului: „Invizibilul vierme/ 
îşi pune coroana de aur/ pe o gură de rai nunta începe”. Iar în Opţiune inutilă 
expansiunea răului este văzută şi interpretată drept un dezastru cu impact 
catastrofal asupra conştiinţelor şi valorilor: „Din catacombele serii iese târâş/ 
un monstru-moluscă flămând ca un minotaur/ tentaculele sale lichide/ mistuie 
zidurile vechi de cetate/ lăsând în urmă debile mormane de var./ Crisalida lumii 
se învăluie tăcută/ în toropeala fructului ce putrezeşte/ uitat la poalele cerului./ 
Gonaş în hazard ori gornist sideral –/ a c u m  e  t o t u n a”. Cert e că punctul 
de vedere, ţinând deopotrivă de conceptual şi imaginar, în special când este 
consubstanţial cu o viziune poetică inedită, participă intens la decantarea ideilor 
şi semnificaţiilor, şi, nu în ultimul rând, la crearea imaginii atât a lumii, cât şi 
a focalizatorului însuşi. Mieke Bal are dreptate când afirmă că „imaginea pe 
care o primim despre obiect este determinată de focalizator. Şi invers, imaginea 
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pe care o prezintă un focalizator spune ceva despre focalizatorul însuşi” (Bal, 
2008: 156].

Dat fiind funcţiile sale specifice în ficţiune (la unele dintre care ne-am 
referit pe parcurs: caracterologice, de semnificare, structuratoare), punctul de 
vedere şi, implicit, perspectiva mitică în care el este topit, îşi revendică în volumul 
Cămaşa lui Nessos un rol important în rescrierea „creativ-greşită” a hypotextului. 
Toate personajele imaginate, parcurgând acelaşi itinerar simbolic, reprezentând 
o invenţie a autorului, îşi trăiesc fiecare în parte o poveste mitică proprie, care, 
având rădăcini în originar, în acelaşi timp se deosebeşte întrucâtva de modelul 
prim. Diferenţele sunt legitimate de jocul imaginaţiei auctoriale, sub auspiciile 
căreia destinele şi structurile identitare ale protagoniştilor se particularizează în 
mare măsură datorită opţiunilor şi opticilor acestora. Relevantă în ordinea dată 
este istoria lui Chiron Centaurul, reconstruită pe un fundament mitic originar, 
însă cu reajustări însemnate la tematica centrală a cărţii. În tradiţia mitică, 
lui Chiron i se rezervă ipostaza de înţelept, pe care o confirmă reflexivitatea 
pătrunzătoare a privirii şi a gândirii sale, înţelegerea profundă a esenţelor 
vieţii. „Un gol imens în vidul pur”, astfel defineşte el laconic consecinţele 
tragice ale politicii totalitariste în ţara denumită simbolic Stramonia (denumire 
trimiţând la Datura stramonium, ciumăfaie, laur sau Trompeta Diavolului, 
plantă extrem de toxică, halucinogenă, folosită ca drog). „Golul” este cauzat 
de faptul că în Stramonia, la fel ca şi în Oniros şi Lotofagia, locuitorilor li se 
aplică periodic „vaccinul Hipnos”, care îi desfiinţează ca personalităţi. (Punctul 
terminus. Din notiţele lui Simplicimus adăugate mai târziu la „Jurnalul de 
călătorie”). Centaurul are o conştiinţă fracturată, condiţionată de dualitatea sa 
fizică (jumătate om, jumătate animal), ceea ce potenţează tragismul viziunilor 
lui. El părăseşte Olimpul „mânat de nălucirile unor prevestiri nefaste”, cum 
ar fi declanşarea „holocaustului” aducător de suferinţă, privirea întunecoasă  
a „cuiva” ameninţând „Mielul-ofrandă”, apariţia din „hăurile lumii” a unui „punct 
roşu”, „vâlvătaie” cumplită peste zare (Holocaust), manipulările de „temut” ale 
lui Hula hup, „suflet tras pe calup”, finalizate cu „Lung prohod androgin” (Hula 
hup. Comentariul lui Chiron la o lecţie de Hula hup în Oniros). Angoasele lumii 
reflectate de Chiron ca spirit vizionar superior sunt contrapunctate de propriile 
sale angoase sufleteşti trăite de el ca fiinţă obişnuită ce nu-şi poate accepta 
urâţenia chipului, mai exact ce nu-şi poate accepta cealaltă „jumătate” (În faţa 
oglinzii. Chiron înfiorat de propriul chip). Sugestia unui conflict în surdină al 
„jumătăţilor” fiinţiale face deosebit de interesant acest personaj în rescrierea lui 
Andrei Ţurcanu. Metamorfoza pe care şi-a dorit-o în secret Centaurul survine 
în final ca o recompensă pentru voinţa lui de a fi parcurs până la capăt traseul 
suferinţelor purificatoare. Evenimentul respectiv, ce-i schimbă radical viaţa 
şi destinul, este revelat de Simplicimus, în Punctul terminus (continuare), ca 
un triumf al „jumătăţii” sacre, ca o simbolică Schimbare la Faţă: „Mai întâi 
chipul palid, brăzdat de riduri adânci, al Centaurului a prins a se netezi şi  
a străluci cu reflexele proaspete ale unui crin abia atins dimineaţa de primele 
raze solare./ Metamorfoza părea să nu se mai termine vreodată./ Vedeam desluşit 
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pe Chiron cum ardea într-o vâlvătaie albastră. Erau flăcări ori mai degrabă  
o boare de nimb, o emanaţie sacră a trupului său cuprins de fiorii Schimbării 
la Faţă”. Neîndoielnic, în această viziune poetică sacralizatoare, conducând în 
macrocontextul volumului la interpretări inedite ale problemei impactului cu 
lumea şi destinul, se conturează, prin rescriere, un Centaur purtând marca unui 
artist de excepţie.

Aceeaşi marcă o vădesc în volum şi alte personaje (Don Quijote de la 
Mancha, Harap-Alb, Abélard), pe care poetul, recreându-le după un model 
radiant, le reorientează spre revizuiri şi reevaluări ontologice. Astfel, Don 
Quijote de la Mancha al lui Cervantes, personaj trecut, se ştie, prin dioptriile 
unor notorietăți (Menard, Borges), consumându-şi, în volumul Cămaşa lui 
Nessos, povestea canonică de Cavaler al Tristei Figuri (Elegia Cavalerului 
Tristei Figuri), ni se descoperă la un moment dat într-o nouă postură, de 
ins lucid înclinat să-şi revizuiască existenţa şi chiar să se renege pe sine, 
ciudatul ce şi-a irosit viaţa pe căutări iluzorii. Această turnură neaşteptată 
sugerează un salt de conştiinţă şi, indubitabil, schimbarea punctului lui de 
vedere asupra adevăratelor valori şi rosturi ale vieţii. În ultima sa rugă către 
Domnul el, părând să-şi regrete ratarea implacabilă, mărturiseşte că este 
„flămând” de acel sine al său, „în mamă neîncărnatul”, şi că dorinţa lui 
de pe urmă ar fi să acceadă la alt destin: „într-un sâmbure-ascuns, să-mi 
ard lutul/ răsuflet curat, mlădiţă a orei de mâine –/ peste feţele strâmbe să 
trag/ de lotos cortine” (Sete. Ultima rugă a Cavalerului de la Mancha don 
Quijote cel Bun). Într-un mod asemănător, o mutaţie de conştiinţă, motivată 
metafizic, îi schimbă şi lui Harap-Alb percepţia şi înţelegerea lucrurilor. 
La capătul aventurilor sale de basm, el, „copleşit de năluciri”, traversează 
experienţe metafizice abisale, prin reflectarea în „smalţuri” şi „oglinzi”, iar 
căutările lui au acum alt reper, superior, „ochiu-încolţind zodieci”: „Trec 
prin flăcări de smalţuri, mă-înec/ în oglinzi, nărui bolţi de culbeci/ fluturi 
sângeră-n noapte, alerg/ caut ochiu-încolţind zodieci. ” (Alertă. Harap-Alb 
copleşit de năluciri).

Aşadar, exploatarea abilă în volumul Cămaşa lui Nessos a punctelor 
de vedere, ce îşi au originea în conştiinţe perceptoare complexe, majoritatea 
tragice (fracturate, supuse mutaţiilor sau, pur şi simplu, filozofice), favorizează 
reconfigurarea profilurilor originare în lumina subiectivităţii auctoriale şi 
învestirea lor cu un nou conţinut poetic. În alt plan al acţiunii lor, multe dintre 
acestea, devenite viziuni, emerg din contextele relativ autonome în care s-au 
constituit, iar emergenţa lor contribuie la interferenţa istoriilor mitice actualizate 
în volum şi la articularea lor, e adevărat laxă, într-un mit personal de ansamblu, 
care trimite la titlu. Deosebit de prolifice se dovedesc a fi în acest sens punctele 
de vedere flotante asupra unor motive-cheie, cum ar fi, de exemplu, ochiul, 
despre care am vorbit mai sus. S-a văzut că recurenţa acestui motiv leagă, de 
la un text la altul, cu acelaşi fir tematic puncte de vedere actoriale, care, deşi 
diferite şi chiar divergente, instituie prin reiterare o paradigmă a signifianţei, 
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altfel spus, „o unitate formală şi semantică ce conţine toţi indicii oblicităţii” 
(Riffaterre, 1983: 13). Emergenţa unor atare puncte de vedere este radiantă 
şi reface continuu câmpurile de verosimilitate ale signifianţei, câmpuri în 
care se fac distincte clivaje de sens, scurtcircuitări asociative, grefe şi inducţii 
semantice, susceptibile să conducă la cristalizarea mitului personal. O dovadă 
în plus ne-o oferă, în ordinea dată, emergenţa altui punct de vedere flotant, cel 
privind circularitatea răului, care converge spre semnificaţiile-cheie titulare. 
Ajuns în Stramonia, Simplicimus constată că aceasta, prin ordinile-i totalitare, 
halucinante şi exasperante, este efectiv o reduplicare atât a Arcadiei, utopie 
a fericirii şi a libertăţii „sovietice”, în fapt „volnicie frivolă de ţarc”, cât şi  
a altor tărâmuri similare (Lotofagia, Oniros, Lemuria), viaţa închizându-se aici 
„în cerc gelatinos”, din care nu există ieşire. Spirala cercului- „ţarc”, a cercului-
închisoare îl sufocă, prin strânsoarea sa, pe Centaurul Chiron, făcându-l să se 
simtă „Hăituit într-un cerc,/ călător printre astre” (Plecarea. Din mărturisirile 
lui Simplicimus). Amintim că o „încercuire” cu semnificaţii asemănătoare este 
imaginată simbolic de Vincent van Gogh în celebrul său tablou La ronde des 
prisonniers, unde deţinuţii se mişcă circular, depersonalizaţi şi inerţi, striviţi 
de apăsarea pereţilor masivi ai închisorii. Acest motiv, al încercuirii tragice, 
este dezvoltat dintr-un unghi de sinteză în Captivitate. Formula lirică a găurii 
negre „Stramonia” dedusă de fiecare personaj în parte. Toţi condrumeţii lui 
Simplicimus deduc unanim că Stramonia e o „gaură neagră”, sinonimă cu 
un cerc al pierzaniei şi al supliciului: „Agonie în cerc. Gâturi însângerate –/ 
supliciul cadenţei/ în muta plictiseală a calcarului”. (Captivitate. Formula 
lirică a găurii negre „Stramonia” dedusă de fiecare personaj în parte). Aceeaşi 
părere o împărtăşeşte şi eul liric situat în paratext, dat fiind faptul că titlul şi 
subtitlul poeziei citate îi aparţin lui. Iar în virtutea unei asemenea comuniuni de 
poziţie şi viziune el se integrează inerent în mitul titular.

De remarcat că emergenţa punctelor de vedere privind circularitatea răului 
social în totalitarism pune în evidenţă conexiuni semnificative dintre izotopiile 
cercului şi cele ale cămăşii lui Nessos: strânsoarea cercului şi strânsoarea cămăşii 
lui Nessos înseamnă deopotrivă desfigurare, privare de libertate, suferinţă fără 
margini. Astfel este centrată ideea că ordinile şi restricţiile dictatoriale impuse 
poporului de un regim totalitar echivalează cu tentativa de a-l îmbrăca cu forţa 
într-o cămaşă a lui Nessos, idee axială a mitului titular.
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