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IMAGINARUL BLESTEMULUI – IMAGINEA LINGVISTIC
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Lavinia NASTA
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This paper reopens the discussion concerning the meaning of linguistic imaginary, a fairly
new concept in Romanian scholarship that has been interpreted in three ways. Most
Romanian researchers have been focused on this term from a metalinguistic perspective,
according to which linguistic imaginary matches the speaking subject's representations on
the language. In addition to this quite well-known approach, Elena Platon
acknowledges another one, suggested by ethnolinguistics and cognitive linguistics.
To be more precise, the aim of our study is to reveal the course imaginary from an
ethnolinguistic point of view, provided by an author from Poland, Johanna Ewa Cholewa.
According to her theory, each word has both cultural and linguistic images. From such a
perspective, we will try to reconstruct the linguistic image of the concept „course”.
In order to identify and interpret the linguistic representations of the course, our present
paper aims to analyse the following elements: etymology, semantic problems, synonyms,
derivatives, phonetics, proverbs, and expressions containing the word „course” and its
derivatives.
Keywords: course, imaginary, linguistic imaginary, ethnolinguistic, linguistic image,
cultural image.

1. Preciz ri preliminare
Definit ca „ansamblul imaginilor i al rela iilor dintre imagini care
constituie capitalul lingvistic al lui homo sapiens” (Durand 16), imaginarul se
prezint ca „o alt realitate, îmbinat cu realitatea tangibil , dar nu mai pu in real
ca aceasta” (ibidem). În ciuda faptului c ar trebui s se discute de un „imaginar
colectiv” (Boia 39) ale c rui impulsuri se manifest în toate compartimentele vie ii
i ale gândirii, exist , totu i, tendin a de a separa imaginarul în diferite subtipuri:
artistic, literar, mitologic, religios, tiin ific, politic, istoric i, nu în ultimul rând,
lingvistic (Houdebinne-Gravaud 9-20).
În ceea ce prive te imaginarul lingvistic, acesta poate fi abordat, potrivit
Elenei Platon (109-122), din dou perspective: metalingvistic i etnolingvistic .
Datorit faptului c limba „nu este doar un ansamblu de sunete, ci i o reprezentare
a universului extralingvistic”(Cholewa 13), adic „o manifestare a formei interioare
în care se reflect viziunea despre lume a na iunii care vorbe te aceast limb ”
(ibidem), un depozit al experien elor acumulate de genera iile trecute, o oglind a
culturii unei societ i (Fribourg 104), am ales s abord m imaginarul lingvistic din
perspectiv etnolingvistic .
Plecând de la corela ia limbaj – cultur , etnolingvistica reprezint un
termen generic care implic „lingvistica etnografic ”, al c rei obiect de studiu este
limbajul, respectiv „faptele lingvistice condi ionate de «cunoa terile» despre
lucruri” (Co eriu 135), i „etnografia lingvistic ”, având ca obiect de studiu
cultura, respectiv „«cunoa terile» despre lucruri ca fiind exprimate de limbaj”
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(ibidem 135). În lucrarea noastr , vom avea în vedere lingvistica etnografic , pe
care o vom numi, simplu, etnolingvistic , adic vom studia anumite fapte de limbaj
„în raport cu civiliza ia i cultura comunit ilor vorbitoare” (ibidem 133).
În viziunea lui Cholewa, etnolingvistica, numit i lingvistic cultural ,
studiaz leg turile dintre limb i cultur , tratând limba „nu doar ca mijloc de
exprimare i transfer de informa ii, ci, mai ales, ca pe o crea ie care înglobeaz un
patrimoniu cultural al unei comunit i, o manifestare a practicii sociale a
comunit ii, a experien ei acesteia acumulate de mai multe genera ii” (72).
adar, privite din perspectiv etnolingvistic , multe cuvinte/grupuri de
cuvinte ascund adev rate tradi ii, ritualuri, obiceiuri ale unei culturi/comunit i
sociale, iar acest lucru se observ foarte bine i în terminologia magic . În acest
sens, Valeriu B lteanu (75) e de p rere c informa iile cu caracter lingvistic
completeaz rezultatele ob inute de etnologi i, prin cele dintâi, se pot deschide o
serie de noi c i de abordare a unui domeniu strâns legat de evolu ia spiritualit ii
populare.
Din bazinul semantic al magiei, ne vom opri asupra unui cuvânt ale c rui
reverbera ii nu s-au stins în mintea poporului român, respectiv asupra termenului
„blestem”.
Pentru a realiza profilul etnolingvistic al conceptului de „blestem”, vom
urma procesul descris de Cholewa. A adar, în studiul de fa , vom încerca s
reconstituim imaginea lingvistic a blestemului, i într-o cercetare ulterioar vom
reface imaginea sau reprezentarea cultural a no iunii amintite, adic vom observa
felul în care se reflect blestemul în credin e, mituri, religii, supersti ii, folclor i
obiceiuri.
2. Imaginea lingvistic a blestemului
Pentru a reconstrui imaginea lingvistic a cuvântului „blestem”, vom
recurge la urm toarele elemente: etimologie, probleme de semantic (defini ii din
diferite dic ionare), sinonime, derivate, fonetisme, proverbe i expresii în care apar
cuvântul „blestem” i derivatele lui.
a) Etimologie
Prima atestare a termenului blestem dateaz din secolul al XVI-lea
(B lteanu 141), îns originea nu este lipsit de unele controverse. Chiar dac verbul
„a blestema” provine, f
discu ii, din limba latin (lat. cl. „blasphemare”; lat.
vulg. „blastemare”) (Cihar 26; Laurian, Massim 204; ineanu 68), în privin a
substantivului „blestem”, interpret rile oscileaz între provenien a latineasc i
formarea pe teren românesc. Între cercet torii care sus in provenien a latineasc a
cuvântului „blestem” îi amintim pe Laurian i Massim, potivit c rora românescul
„blastemu” provine din latinescul „blasphemium”, pe Tiktin, care re ine etimoanele
latine ti „blasph mium” i „blasph mus”, dar nu respinge nici ideea c termenul
„blestem” ar fi „Deverbativ” (= provenit dintr-un verb), i pe Scriban, care e de
rere c etimonul cuvântului în discu ie este latinescul „blasphemium”. În schimb,
al i cercet tori prefer interpretarea potrivit c reia cuvântul „blestem” s-a format pe
teren românesc prin derivare regresiv , „abstras din blestema” ( ineanu 68), fiind
considerat un „substantiv postverbal din blestema” (Dic ionarul Academiei 580).
b) Probleme de semantic : defini ii din diferite dic ionare
În viziunea lui Laurian i a lui Massim, cuvântul blestem are dou semnifica ii:
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1) „batujocura aduss cu vorb’a, cu cugetulu sau fapt’a in contra lui Domnedieu si a
celluro sante” i
2) „chiamare a resbunarei justitiei pe capulu cellui ce ua merita, devotare a
cuiva la reu si nefericire, i anume: a) chiamare a reului pre capulu cuiva, vorbe
prin cari se uredia reu si nefericire [...]”; b) „in intellessu speciale religiosu, vorbe
prin cari cineva se scoate d’in turm’a credentiosuloru ca nedemnu de fericirea
promissa acestoru-a, si se devota tormenteloru eterne ale infernului, ce astepta pre
cei necredentiosi si rei [...]”; c) in intelesu mailenu: vorbe disse in mania si
supperare mare, prin cari cineva chiama urgi’a ceriului assupr’a cuiva,
l’anathematiza si lu devota reului [...]”; d) „in intelessu foarte grave: de stare
nefericita, sorte rea, de care se sente cineva persecutatu si de care nu pote sc pa
veri-ce ar face, considerata ca implinire a unui blastemu pronuntiatu de
Domniedieu sau de altu cineva assupr’a cellui nefericitu [...]” (209-210).
Din defini ia extins a celor doi lexicografi, ineanu re ine trei sensuri: 1)
„chemarea urgiei divine pe capul cuiva i vorba prin care se ureaz r u i
nefericire”, 2) „soarta rea de care nu se poate sc pa cineva”, 3) „vorbe prin care
cineva sau ceva se scoate din turma credincio ilor: carte de blestem” (67-68).
În Dic ionarul Academiei, se re ine un singur sens, respectiv „invocarea
unei nenorociri sau a mâniei lui Dumnezeu asupra cuiva”, prin extensie, „b taia lui
Dumnezeu sau orice nenorocire provenit pe urma unui blestem” (579).
În anumite dic ionare specializate, blestemul este v zut ca „act de magie
lexical prin care se invoc mânia sau urgia unei divinit i asupra unei fiin e, unui
obiect, unei ac iuni, adesea în scop de r zbunare sau dintr-un motiv justi iar
subiectiv.” (Kernbach 45) sau ca „act de magie verbal , bazat pe credin a în
puterea cuvântului de a institui, de a modifica o stare existent ” (Evseev 51).
Blestemul este utilizat atât în spa iul sacru, având finalitate punitiv-justi iar , cât i
în spa iul profan, laic, având finalitate vindicativ . În Biblie: „Prima oar termenul
i ac iunea blestemului apar în cap. 3 al Facerii, când Dumnezeu blestem arpele.
Cu alte cuvinte, înfruptarea din Pomul Cuno tin ei Binelui i R ului este
considerat în tradi ia mitoreligioas drept cel mai grav p cat al protop rin ilor
no tri Adam i Eva, cunoscut ca p catul originar sau p catul str mo esc” (Tudor,
2013: 514).
Din defini iile citate, unele mult extinse, detaliate (vezi Laurian i
Massim), altele sintetizate, re inem ideea c blestemul implic automat credin a în
puterea cuvântului care are for a de înf ptuire, specific , de altfel, societ ilor
arhaic-tradi ionale.
c) Sinonime
Dic ionarele citate atest faptul c no iunea de „blestem” se bucur de un
num r semnificativ de sinonime, atât livre ti, cât i populare, dintre care amintim:
maledic ie, blasfemie (livr.), stigmatizare, înfierare (fig.), impreca ie (livr.),
urgisire (înv. i pop.), hul (pop.), dr cuire; înjur tur , înjurare (rar), sudalm ,
insult , batjocur , ocar ; def imare, denigrare, ponegrire, profanare, batjocur ,
ceart , def imare, discreditare, impolite e, ofens , umilin , (în limbaj
bisericesc:) afurisenie, afurisire, anatem , excomunicare, (înv.) procle enie,
procle ie (Marin Buc , Ivan Evseev i al. 44).
Ca sinonime ale cuvântului „blestem”, Luiza i Marin Seche fac trimitere
la substantive care reprezint , mai degrab , efectul blestemului: calamitate,
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catastrof , dezastru, flagel, groz vie,
pustiire, sinistru, urgie (78).

past , nenorocire, pacoste, potop, pr

d,

d) Fonetisme
Potrivit dic ionarelor citate, cuvântul analizat prezint diferite variante fonetice,
dup cum urmeaz :
Pentru singular: blestem, blest m, bl st m, blastem, bl stem.
Pentru plural: blesteme, blestemuri, blest muri, bl stemuri bl st mi, blestemi,
blasteme.
e) Derivate
Cuvântul „blestem” reprezint baza mai multor derivate, el însu i
reprezentând, potrivit unor dic ionare, derivatul verbului „a blestema” (derivare
regresiv ): blestemat („lovit de blestem” sau „om tic los”) (DEX 119), blestem ie
(„purtarea, fapt de om blestemat”) (ibidem), blestem esc/blestem easc
(lucru/fapt f cut/ „de om blestemat”) (DA, 580), blestem ciune (sinonim cu
„blestem ie”) (ibidem), blestem
te („ca un blestemat”) (ibidem),
blestem tor/blestem toare („(persoan ) care blestem ”) (Micul dic ionar
academic).
f) Frazeologisme
Cuvântul „blestem” nu formeaz prea multe expresii fixe, îns intr în
componen a nenum ratelor fraze paremiologice. Analizând problema frazeologiei,
Cristinel Munteanu (11-20), distinge dou sfere ale domeniului: una poate fi
îngust , cuprinzând locu iunile i expresiile, i alta, larg , unde pot fi integrate i
proverbele. Adoptând accep ia extins a frazeologei, în studiul nostru vom avea în
vedere i proverbele.
f1) Cuvântul „blestem” în construc ii fixe:
„A pune blestem/a da blestem/a arunca blestem”(DA 580; Buc i al. 44)
– cele trei expresii sunt sinonime ale verbului „a blestema”, îns formul rile de
acest fel amintesc de valen ele verbelor a da, a pune, a arunca pe teren magic
(B lteanu 146-149). În rela ie cu termenul „blestem”, verbele amintite au implica ii
serioase în domeniul actelor vr jitore ti.
„A c dea sub blestem”/„a fi ajuns de blestem” (DA 580) – expresiile sunt
sinonime cu „a se afla sub blestem”, „a fi sub blestem”, reprezentând efectul
blestemului rostit de cineva asupra altcuiva.
„A- i face blestem cu cineva/a- i face blestem de cineva” (ibidem) – pentru
aceste construc ii, Dic ionarul Academiei ofer urm toarele expresii sinonimice: „a
se face vrednic de blestemul cuiva, a- i face p cate cu cineva; a- i face râs sau
batjocur de cineva” (ibidem).
f2) Cuvântul „blestem” i derivatele sale în proverbe
Unul dintre proverbele suspicioase re inute de Iuliu Zanne cu privire la
blestem este „Copilul r , blestemul lu Dumne ” (Zanne, II: 45).
În general, copiii sunt considera i o binecuvântare i, în acest sens, într-un
aforism vechi se nuan eaz faptul c „mul imea copiilor, bucuria românului” sau
„mul imea copiilor, averea românului” (Marian, Na terea: 13). Pe de alt parte,
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exist o credin foarte r spândit în popor potrivit c reia copiii r i, neascult tori
sunt blestem din partea divinit ii. Aceast idee î i are sursa, cel mai probabil, în
scrierile veterotestamentare, mai exact în Deuteronom, unde se specific faptul c
înc lcarea comandamentelor sacre se pedepse te prin diferite blesteme, iar unul
dintre blestemele enumerate este c „rodul trupului” va fi blestemat. Or, copilul
blestemat reprezint blestem pentru p rinte.
Multe proverbe amintesc de efectele grave ale blestemului rostit de p rin i
asupra copiilor: „Blestemul de mum ,/Ca fiéra de c um ”; „Bl stemul de
mum ,/Tot ca rana cea de c um .”(Zanne, vol. IV: 472); „Bl stemul de mum ,/E
ca gh ara de c um .” (ibidem: 473); „Blestemul p rin ilor,/E ca pétra
mun ilor,/Cade gre copiilor” (ibidem: 543); „Blestemul de tat /Ca stana de pétr ”
(ibidem: 648).
Se presupune c blestemul p rin ilor este totdeauna motivat i vine în urma
neascult rii copiilor. Ca explica ie la aceste zicale, Zanne se rezum în a preciza c
„în credin a poporului, blestemul p rin ilor, i ma ales al mumelor, urm resce gre
pre ce vinova ”. Compara ia cu „ciuma”, boal incurabil , sau cu „piatra”,
„stânca” reflect gravitatea i perenitatea blestemului din partea p rin ilor, care,
deseori, este considerat „pedépsa Domnului” (ibidem, vol. VIII: 683). În sec iunea
dedicat credin elor i obiceiurilor, Zanne identific un obiect (= un inel) care ar
avea rolul de a absorbi blestemul menit s cad asupra copiilor: „Blestemul
rintesc se ice c se lipesce. Mamele a obice ul de a purtà inel la mân ca s nu
se lipésc blestemul lor de copi .” (ibidem, vol. VI: 493).
Amintim c exist un obicei la toate popoarele indo-europene potrivit
ruia, înainte de cununie, mirii trebuie „s i cear mai întâi iertare i
binecuvântare de la p rin i” (Marian, Nunta, vol. I: 221), deoarece, conform unui
proverb str bun, „binecuvântarea p rin ilor înt re te casa fiilor” (ibidem), în timp
ce „blestemul mume desr decinéz temeliile (caselor fiilor)”/„blestemul p rin ilor
risipesce casele fiilor.” (Zanne, vol. IV: 542). Prin urmare, blestemul p rin ilor se
reflect direct în c snicia tinerilor i astfel „c toria la ce bl stema i o vié
tic lós , c d gâlcev î d oc nic un minut scap , d nu î de b
ma d multe
ori, ar la ce bun un ra d vîr it” (ibidem, vol. VIII: 267)
Un aforism cu un u or caracter misogin este „S nu te blasteme cine-va:/Sajung slug la ca alb ,/ i st pân femee s’a .” (ibidem, vol. IV: 594). Explica ia
este dat în continuare: „cai ce alb se murd resc u or; trebue mere s cure .
De asemenea femeea tót ioa cic lesce slugile e , i nu le las un minut s se
odihnésc ”.
Dintre blestemele cu împlinire sigur fac parte i cele rostite de s raci. În
acest sens, autorul Proverbelor românilor re ine maxima „Blestemul de la s rac /
Nu cade pe copac .” (ibidem, vol. V: 557). Zanne consider c aceast aser iune
„ne înva a nu asuprì norodul” (ibidem, vol. I: 757), deoarece „suspinul s racilor
nu r mâne în de ert, macar cât de târ .” (ibidem).
Dintre enun rile cu caracter apoftegmatic face parte i „a fi blestemul
Rîmnicului.” (ibidem, vol. VI: 275), replic adresat „celu ce nu d înainte de loc;
or -ce ar munci, or -ce ar face r î iese” (ibidem). Zicala are la baz o legend
potrivit c reia un domnitor s-a ascuns într-o biseric din ora ul Rîmnicului, în
speran a c acolo nu va fi ucis de vr jma ii lui. Totu i, omul a fost ucis chiar în
altarul bisericii, i nici m car locuitorii Rîmnicului nu au intervenit pentru a-l ajuta.
Auzind de aceast fapt înfior toare, „un vl dic bun de Dumne zeu” „a blestemat
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în sfânta leturghie, îmbr cat în od jdi , ora ul Râmnicului” (ibidem, vol. VI: 276).
De atunci, „Rîmnicul-Vâlcea a ars în ma multe rândur , împreun i cu episcopia,
i Rîmniceni a atribuit aceste nenorocir vech ului blestem al episcopului din
Rîmnic” (ibidem).
Exist o serie de proverbe în care se nuan eaz certitudinea împlinirii
blestemelor („Blestemul nu cade niciodat pe p etre.”) (ibidem, vol. VI: 494) i
chiar a întoarcerii blestemului asupra celui care îl roste te („Cine pe al
blestém /Urgi asupra i chiém .”, „Cu ‘ ese din gur blestemul/I cade în sîn ca
ghemul.”) (ibidem), concluzia lui Zanne fiind „S nu doresc r ul altu a, c î i aduc
ie.”. În elepciunea popular ne înva s nu d m „num nu a loc” s ne
„blesteme cu foc”, iar acest lucru este posibil doar atunci când nu facem r u
nim nui (ibidem).
În volumul VIII din vasta culegere de proverbe, Iuliu Zanne rezerv o
sec iune Pentru Blagoslovenie î Bl steme. Aceste proverbe sunt atât de elocvente,
încât autorul nu simte nevoia unor explica ii suplimentare: „Omul bl stem , ar în
mâna Domnulu st s ’l asculte sa nu.”; „Când nu putem r spl ti óre-c ruia la
blesteme alerg m.”; „Ma bine cel n stuit s te blesteme, d cât s te
blagoslovésc , c blagoslovenia d sil ma rea d cât blestemul.”; „P cine ve s
blestem , d stul e s
ic : «s n’aib parte d nevést »”.; „Cel din fire blestemat,
cu mi î sute facer d bine, nu cunósce, c s’a îndatorat.”; „Bine s cuvîntez î s
blagoslovesc p cel ce te blestem , c’atunc blestemul p el cade.”; „Blestemat d
Domnul, cel ce nu ubesce p fratele s , dar cu mult ma blestemat cel ce s arat ,
vr jma î du man fratelu s ”.; „Blestemul slugi , pentru neplat d slujb , cea
ma mare blestem.”; „Blestem iile s le ur sc , ar p cel blestemat s ’l îndreptez ,
ca dohtorul ce orasce or -ce ból , iar p bolnav s silesce s ’l t
du ésc ” (683).
Aforismele referitoare la blestem se încheie cu unul memorabil:
„Blestemul f
cuvînt, ca un cuvînt în vînt” (ibidem, IX: 197). Prin aceast
maxim , care, de altfel, deschide cercetarea imaginii culturale a conceptului
„blestem”, se recunoa te for a magic a cuvântului: blestemul înf ptuit doar la
nivelul gândului este zadarnic, în timp ce blestemul materializat în cuvinte (= scris
sau rostit) are valabilitate. Enun ul atest credin a poporului român în puterea
cuvântului de a înlocui lucrul numit i de a institui o realitate, în cazul blestemului,
o realitate nefast . Convingerea c un cuvânt rostit poate aduce binele sau r ul în
via a românului, fie el ran sau intelectual, cre tin sau p gân, se reflect în
corpusul bogat de descântece, vr ji, farmece, blesteme, cântece de iubire, dor sau
jale, toate existente în patrimoniul na ional românesc.
Note
------------1

Aceast lucrare a fost sprijinit prin proiectul Ministerului Cercet rii i Inov rii, CCCDI UEFISCDI, num r proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326 /49 PCCDI, în conformitate
cu PNCDI III.
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