
ENCICLOPEDIA IMAGINARIILOR DIN ROMÂNIA 
li 

?~~ 
„f;, ~ ~t1tk 



© 2020 by Editura POLIROM

www.polirom.ro

Editura POLIROM

Enciclopedia imaginariilor din România

Această lucrare a fost sprijinită prin proiectul Ministerului Cercetării şi Inovării CCCDI-UEFISCDI, 
număr proiect PN-III-P1-1.2-PCCDl-2017-0326/49 PCCDI, în conformitate cu PNCDI III. 

Această carte este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice 
mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, 
punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă 
sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scop comercial sau 
gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite fără permisiunea scrisă a deţinătorului copyrightului repre
zintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau 
civil în conformitate cu legile în vigoare. 

laşi, B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6, bi. B3A, 
sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României: 

/ Corin Braga (coord. general). - laşi: Polirom, 2020-
5 voi. 
ISBN 978-973-46-8183-9 
Voi. 2: Patrimoniu şi imaginar lingvistic I voi. coord. de Elena Platon. - 2020. - Cantine 

bibliografie. - Index. -
ISBN 978-973-46-8256-0 

I. Braga, Corin (coord.) 
li. Platon, Elena (coord.) 

821.135.1.09 

Printed in ROMANIA 



POLIROM
2020

ENCICLOPEDIA 
IMAGINARII LOR 

A 

DIN ROMANIA 
CORi i BR AGA 

(coordonator general) 

li 

?~~ 
,,,:-~ ~it,ttc-

Volum coordonat de 

ELE NA PL A TO N 
Consultam ~tiinţific: 

GHEOR GHE C HI VU 
Membru corespondent al Academici Române 



Baltagul

ungur 

[…] rus
[…] muntenii

celuilalt
celuilalt

ascunse

Expresia alterităţii 

Maria-Zoica Eugenia Balaban 

O bună stimulare a reflecţiei asupra alteritătii este legenda povestită de Nechifor 
Lipan, cu care se deschide romanul 

Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn fiecărui neam. Pe 
ţigan l-a învăţat să cânte cu ceteraşi neamţului i-a dat şurubul. Dintre jidovi, a chemat pe 
Moise şi i-a poruncit : Tu să scrii o lege ; şi, când a veni vremea, să pui pe farisei să 
răstignească pe fiul meu cel preaiubit Isus ; şi după aceea să îndurati mult necaz şi prigo
nire ; iar pentru aceasta eu am să las să curgă spre voi banii ca apele. A chemat pe 
cu degetul şi i-a ales, din câte avea pe lângă sine, jucării : Iaca, dumitale îti dau botfori şi 
pinteni şi răşină să-ti faci sfârcuri la mustăti; să fii fudul şi să-ti placă petrecerile cu sotii. 

Pe l-a învrednicit să fie cel mai betiv dintre toti şi să se dovedească bun cerşetor 
şi cântăret la iarmaroace. La urmă au venit şi şi-au îngenunchiat la scaunul 
Împărătiei. Domnul Dumnezeu s-a uitat la ei cu milă : 
- Dar voi, necăjitilor, de ce ati întârziat? 
- Am întârziat, Prea slăvite, căci suntem cu oile şi cu asinii. Umblăm domol; suim poteci 
oable şi coborâm prăpăstii. Aşa ostenim zi şi noapte ; tăcem, şi dau zvon numai tălăncile. 
Iar aşezările nevestelor şi pruncilor ne sunt la locuri strâmte între stânci de piatră. Asupra 
noastră fulgeră, trăsneşte şi bat puhoaiele. Am dori stăpâniri largi, câmpuri cu holde şi 
ape line. 

Spaţiul cultural românesc este un spaţiu al interferentelor. Sentimentul insecurităţii 
teritoriale datorat, de cele mai multe ori, contextului istoric, prezenta continuă a mino
rităţilor etnice (maghiari, saşi, ruşi, sârbi, turci, evrei, ţigani), la care se adaugă con
textul social şi cultural (plecarea tinerilor la studii în străinătate în secolul al XIX-iea) 
au sporit interesul pentru interogaţiile identitare, cuvântul definind şi conferind identitate 
atât celor din interiorul cetăţii, cât şi celor din afara ei. 

Alteritatea, în ansamblul ei, reprezintă o componentă esenţială în definirea concep
tului de imaginar lingvistic. Imaginea unui popor despre altul se formează de-a lungul 
anilor, judecăţile şi imaginile odată formate având o inerţie foarte mare şi schimbându-se 
extrem de greu. Expresiile, proverbele, zicătorile, legendele, snoavele au rolul de a 
descoperi atât părţile bune, cât şi cele mai puţin bune ale , ale unei nationalităti 
şi ale unui popor. Descoperirea înseamnă şi conştientizarea propriilor calităţi 
şi defecte, constatate în urma vieţuirii împreună, prin contactul nemijlocit, vremelnic 
sau îndelungat, cu o populaţie de altă limbă, cultură, confesiune. Reprezentările despre 
lume în faptele lingvistice reflectă o altfelitate a românului, reperabilă în mai 
multe tipuri de alteritate : o alteritate familiară, intrinsecă, o alteritate extrinsecă, o 
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alteritate deficitară sau o alteritate a marginalului şi a excluziunii sociale. S-ar putea 
spune că la baza relaţiei dintre alteritate şi imaginar lingvistic se află principiul de 
indeterminare/incertitudine dezvoltat de Werner Heisenberg în mecanica cuantică, potri
vit căruia, prin însuşi actul observaţiei directe, subiectul modifică obiectul cercetat. Prin 
extrapolare, vocile alterităţii se întrepătrund, generând atitudini lingvistice, culturale şi 
spirituale diferite în funcţie de contextul istoric, poziţia geografică, factorii sociali şi 
condiţionările culturale. La baza creativităţii lingvistice stă metafora conceptuală, iar 
procesul de metaforizare are loc în dublu sens : pe de o parte, realitatea oferă noi expe
rienţe, care trebuie numite pentru a putea fi ordonate, iar pe de altă parte, inventând 
expresii lingvistice, îmbogăţim realitatea, creând, astfel, premisele unui univers imagi
nar (imaginar lingvistic). Perechea identitate-alteritate, individuală sau colectivă, se 
regăseşte în studiul imaginarului, colectând informaţii din zone cu grad diferit de com
plexitate : antropologie, sociologie, filosofie, istorie, mitologie, estetică, lingvistică, 

literatură. 

Repere teoretice 

Spaţiul cultural european 

Relaţia identitate-alteritate a oferit motive de reflecţie şi de studii aprofundate încă din 
Antichitate. Platon (427-347 î.Hr.) este primul care introduce noţiunile de identitate şi 
alteritate. Deşi, la prima vedere, cele două noţiuni sunt opuse, în realitate ele au în 
vedere acelaşi subiect : lucrurile sunt aceleaşi şi, în acelaşi timp, altele. În dialogul 
Lysis, Platon introduce pentru prima oară termenul , subliniind că propria 
identitate este ca un dat dublu, scoţând în evidentă forma absolută a adevărului privit 
simultan din două perspective : cea a identităţii şi cea a sinelui. Prietenia, un concept 
esenţial pentru definirea alterităţii în Antichitate, este privită ca o relaţie de reciprocitate 
între doi oameni egali, ambii având ca formă a identităţii/alterităţii însăşi egalitatea. 
Aristotel (384-322 î.Hr.) preia ideile platoniciene legate de identitate-alteritate. În 
nicomahică, conceptul de prietenie este plasat între absenta aproapelui şi contopirea cu 
acesta. Raportul de egalitate invocat de Platon este reiterat de Aristotel sub forma fide
lităţii faţă de celălalt. În epoca modernă au existat preocupări constante pentru studiul 
relaţiei identitate-alteritate. Gottlob Frege (1848-1925), unul dintre fondatorii logicii 
moderne, ale cărui studii au stat la baza filosofiei analitice, cu principala sa componentă, 
filosofia limbajului, era de părere că identitatea nu se poate defini, ,,pentru că orice 
definiţie este o identitate" (Frege, 1990, p. 896), şi spunea că identitatea oricărui indi
vid este codată cultural. Claude Levi-Strauss (1908-2009) sublinia importanta numelui 
persoanei în definirea identităţii. Jose Ortega y Gasset (1883-1955) discută diferenţa 
dintre om şi animal pornind de la două criterii : animalul nu trăieşte din sine însuşi, ci 
permanent atent la alteritate, uneori chiar terorizat de ea. Pe de altă parte, omul are 
capacitatea de a ignora alteritatea, de a se întoarce spre sine. Din punct de vedere social, 
existenţa umană este singurătate, iar societatea este o sumă de relaţii interindividuale. 
„Mulţimea, ceilalţi, toţi, colectivitatea, societatea - adică : nimeni anume." (Ortega y 
Gasset, 2001, p. 10) În definirea relaţiei identitate-alteritate intervin codificările culturale 
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şi anumite criterii aplicabile unui mediu social predefinit. Întoarcerea spre sine, spre 
lumea interioară este numită de Carl Gustav Jung (1875-1961) ,,personalitatea nr. 2", 
cu rol definitoriu în relaţia identitate-alteritate : ,,Jocul alternant al personalităţilor 1 şi 

se desfăşoară în fiecare individ. Mai ales religiile sunt cele care s-au adresat 
dintotdeauna personalităţii nr. 2 a omului, «omului interior»" (Jung, 1996, p. 58), echi
valentul lui celălalt. Aceeaşi percepţie a alterităţii interioare o regăsim şi la Tzvetan 
Todorov (1939-2017), care spunea că „îi putem descoperi pe ceilalţi în noi înşine" şi că 
putem înţelege că „nu formăm o substanţă omogenă şi radical străină de tot ceea ce nu 
este sinele: eu este un altul" (Todorov, 1994, p. 7). În optica lui Tzvetan Todorov, 
alteritatea interioară sau cunoaşterea de sine se realizează doar prin cunoaşterea celuilalt, 
iar acest proces nu este continuu, fluid, ci adeseori e însoţit de rupturi şi discontinuităţi. 
Altul/Celălalt reprezintă un grup social, o entitate căreia nu îi aparţinem. Acest grup 
poate fi reperat atât în interiorul cetăţii (femei/bărbaţi, bogaţi/săraci, normali/nebuni, 
acceptaţi/marginalizaţi), cât şi în afara ei (un grup îndepărtat ca spaţiu/timp, cu o limbă 
diferită şi cu o cultură construită pe alte valori şi pe alte modele). Todorov distinge trei 
modalităţi de raportare la problema alterităţii: raportarea axiologică (presupune emi
terea unor judecăţi de valoare cu privire la celălalt : celălalt este bun sau rău, este 
frumos sau urât, îl accept sau îl dispreţuiesc, îl respect sau îl sfidez, îl tratez ca pe un 
egal sau îl consider inferior etc.), raportarea praxiologică (ce presupune, în termenii 
unei relaţii aproape-departe, acceptarea celuilalt în termenii unei alterităţi familiare, 
îmbrăţişez valorile celuilalt, mă identific cu el, îl asimilez sau adopt o poziţie neutră) 
şi raportarea epistemică ( cunosc sau ignor identitatea celuilalt, în grade diferite, gene
rând stări de cunoaştere complexe, cu sentimente şi atitudini dintre cele mai complexe) 
(1994, p. 173). Accepţii interesante ale relaţiei identitate-alteritate sunt şi cele formulate 
în scrierile lui Martin Buber (1878-1965), care, deşi nu este un creator de sistem filo
sofie, oferă meditaţii adânci despre relaţia eu-tu/eu-acela. Pentru Martin Buber, relaţia 
eu-tu este eveniment ontologic. Din punctul său de vedere, orice om posedă, înaintea 
oricărei experienţe sociale, un partener, care este tu-ul său înnăscut ; prin urmare, orice 
om este menit unei relaţii cu altul. În timp ce relaţia eu-tu indică o angajare existenţială, 
trăită, din punct de vedere ontologic, întru spirit, relaţia eu-acela indică un raport între 
subiectul cunoscător şi obiectul cunoaşterii sale, între o persoană care posedă şi obiec
tul posedat. 

Spaţiul cultural românesc 

În ceea ce priveşte spaţiul cultural românesc, au existat numeroase preocupări pentru 
studiul alterităţii. Cultura română, în întregul ei, nu a respins niciodată relaţiile cu alte 
culturi. Au existat „ispite" ale celorlalte culturi, după cum afirma şi Mircea Vulcănescu: 

O ispită a Romei, una a fondului nostru nelatin, o ispită greco-bizantină, o ispită - poate 
chiar două - slave : una slavo-balcanică, alta a Rusiei lui Dostoievski. Există, de aseme
nea, ispite franceze şi germane, atât de puternice, încât ne-au putut înstrăina. O ispită 
polono-maghiară de trufie - mai ales în Ardeal. Toate aceste ispite s-au concretizat istori
ceşte în curente politice şi culturale, care au însemnătate în diferite timpuri şi care continuă 
să polarizeze (Vulcănescu, 1991, p. 19). 
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Scrierile lui Dimitrie Cantemir, lucrările din perioada paşoptistă şi junimistă, 

operele lui Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Constantin Noica, Eugen Ionescu, Dumitru Drăghicescu, Şt. Aug. Doinaş, C-tin 
Rădulescu-Motru, Vintilă Mihăilescu, Andrei Oişteanu, Lucian Boia, Sorin Alexandrescu, 
D.H. Mazilu, Marius Sala, Alexandru Zub, Alexandru Duţu vin oarecum în sprijinul 
conturării evoluţiei istorice a relaţiei identitate-alteritate în cultura română. 

Dimitrie Cantemir este considerat primul fenomen de criză din spiritualitatea româ
nească, odată cu el începând spiritul de critică, ,,nemulţumirea faţă de sine, nemulţu
mirea că eşti aşa cum eşti, nemulţumirea aceasta care şi astăzi însufleţeşte multe cugete 
româneşti, incapabile să împace ceea ce sunt cu ceea ce vor să devină" (Noica, 1992, 
p. 19). Dezvoltarea culturală a lui Dimitrie Cantemir, cuprinzând atât cultura apuseană, 
cât şi pe cea răsăriteană, i-a construit acestuia o reputaţie de european. 

şi reprezintă exemple elocvente 
de trăiri simultane, la limita dintre Orient şi Occident. 

Cultura paşoptistă (1830-1860), considerată o provocare a culturii franceze, a con
tinuat preocupările pentru celălalt, marcând începutul modernizării societăţii româneşti 
sub influenta modelelor occidentale. Românii, plecaţi la studii în Italia (Gh. Asachi, 
M. Kogălniceanu, N. Bălcescu), dar mai ales în Franţa (V. Alecsandri, Alecu Russo, 
I. Heliade Rădulescu etc.), descoperă valorile şi modelele culturale occidentale, care, 
în virtutea latinităţii comune limbii române şi limbilor neolatine, încep să-i fascineze. 
Apropierea intelectualilor români din prima jumătate a veacului al XIX-lea de Franţa a 
conferit acestei epoci o dimensiune francofonă şi francofilă. Fascinaţia pentru modelele 
occidentale aduce cu sine şi interogaţiile identitare asupra celuilalt. 

Perioada junimistă (1863-1907), considerată o provocare a culturii germane, a con
tinuat preocupările pentru studiul alterităţii. Prin spiritul lor critic şi constructiv, juni
miştii au pus bazele restructurării modernităţii româneşti. Titu Maiorescu, Petre Carp, 
Vasile Pogor, Iacob Negruzzi şi Theodor Rosetti, educaţi în spaţiul german, au produs 
o schimbare radicală de mentalitate în cultura autohtonă, orientând gustul estetic către 
originalitatea bine fundamentată. Puternica influentă a filosofiei germane din acea peri
oadă (Heinrich Heine, Heinrich Laube, Karl Gutzkow) a dus la o aşezare a fenomenului 
junimist în context european, urmărind să educe un public capabil să distingă valoarea 
de nonvaloare, să promoveze literatura originală, să unifice limba română literară şi să 
combată formele fără fond. 

Generaţia '27 reprezintă un punct de referinţă în studierea relaţiei identitate-alteritate. 
Emil Cioran (1911-1995), Constantin Noica (1909-1987), Mircea Eliade (1907-1986), 
Mircea Vulcănescu (1904-1952) reflectează, în scrierile lor, asupra relaţiei eu-altul/ 
celălalt. Cioran vorbea despre nenorocul nostru istoric şi despre necesitatea realizării 
unui salt istoric pentru ca România să poată urma destinul marilor ţări europene. El a 
fost cel mai îndârjit din generaţia '27, ridicându-se în permanenţă împotriva destinului 
de cultură secundă al ţării din care făcea parte. În acest minorat social, politic şi istoric, 
Noica, Eliade, Vulcănescu au descris o realitate românească imposibil de reperat în alte 
culturi. În ciuda acestui minorat, evoluţia fiinţei noastre poartă în subtext limba şi infi
nitele posibilităţi de filosofare ale acesteia în raport cu identitatea proprie şi în raport 
cu celălalt. Închiderea ce se deschide este, în optica lui Noica, metafora care defineşte 
proiecţiile identitare la români, cea care valorifică o sensibilitate şi o existentă consumate 
la limita dintre Orient şi Occident: ,,principiul lăuntric al oricărui lucru care-l face să 
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se deschidă şi să rămână în mai departe deschidere" (Noica, 1998, p. 211). În ecuatia 
de identificare a celuilalt, Noica introduce un rapon gnoseologic între finalitatea inte
rioară şi finalitatea exterioară, definitorii pentru conturarea identităţii unui popor. Între 
cei doi termeni ai relaţiei se naşte o identitate în ruptură, din cauza complexului de 
inferioritate pe care ni l-au creat toţi cei care au fost actanţi ai unei istorii care nu a mai 
avut răbdare cu noi. Noica reiterează ideile exprimate de Todorov, Buber şi Ortega y 
Gasset în ceea ce priveşte relatia identitate-alteritate, introducând perechea sinele
( eul)-sinea: ,,sinele nu este eul şi conştiinţa de sine nu este conştiinţa de mine. Sinele 
reprezintă desprinderea de eu sau mai degrabă prinderea acestuia în ceva mai vast 
sinele înseamnă tocmai că «eu nu sunt eu», că sunt altceva" (Noica, 1987, p. 13). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 2 al E nciclopediei imaginarii/or din 

România. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https :/ /v,rww. polirom.ro/vveb/polirom/ carti/-/ carte/73 7 O. 

în timp ce sinele este un concept diafan, al expansiunii continue în planul gândirii, 
sinea se conturează ca un punct de maximă concentrare, exprimând „intimitatea ultimă 
a oricărui lucru din sânul firii" (Noica, 1987, p. 16). Mircea Eliade propune o redimen
sionare a spiritualităţii româneşti. Pentru Eliade, o cultură adevărată trebuie să trăiască, 
să crească din interior, să se individualizeze, să se creeze viu, să acorde drept de cetate 
experienţei, cea care atestă şi creează o dimensiune şi o atmosferă spirituale. Eliade 
pledează pentru individual, pentru experienţa personală, pentru renunţarea la imitaţii şi 
la crezuri impuse, aclamate şi împrumutate. Elia<le este de părere că orice cultură trebuie 
să fie colorată etnic şi nuanţată individual, tocmai pentru a se putea defini în termenii 
unui raport eu-celălalt. Pe de altă parte, Emil Cioran acordă un statut de cultură inter
mediară culturii române. în optica lui Cioran suntem martorii unei tragedii existenţiale, 
în sensul în care ne lipseşte viziunea macroscopică asupra istoriei. Pledoaria lui Cioran 
este pentru ieşirea din anonimatul social, politic şi cultural ; trebuie să ne individualizăm, 
să metamorfozăm odihna în neodihni, resemnarea în inerţie, în avânt metafizic şi ano
nimatul în originalitate şi recunoaştere universală: ,,Orice popor care intră în istorie, 
când celelalte sunt în maturitate, suferă de un dezechilibru, provocat de inegalităţile de 
nivel istoric , nu i-a mai rămas altceva de făcut decât să ardă etapele" (Cioran, 2002, 
p. 15). Dacă Cioran maximiza această conditie de minorat a identităţii noastre, mult 
mai târziu Sorin Alexandrescu (n. 1937) propune o valorizare a marginalităţii: ,,Nu 
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există cultură provincială, ci există cultură de mare calitate sau există lipsa culturii, din 
motive mai ales politice. Nu este vorba la noi de o cultură provincială . Eu aş spune 
că există o formă de cultură de margine, există o cultură a marginii. Toţi românii au 
trăit în marginea altor imperii : rusesc, habsburgic, turcesc. În toate provinciile româneşti 
s-au creat culturi marginale. Dar o cultură marginală nu este o cultură inferioară" 
(Alexandrescu, 2000, p. 34). Se poate spune că statutul de marginal are un farmec 
îndoielnic, prin intermediul căruia, din nefericire, nu am reuşit să ne exploatăm această 
dublă identitate. În ciuda identităţii noastre nesigure, am aşteptat la porţile Orientului 
şi nu am plecat de la porţile Occidentului, construindu-ne un prototip al devenirii, într-un 
spaţiu ondulatoriu, o zonă a intersecţiilor şi a multiplicităţilor. 

În spaţiul cultural românesc, reflecţii pertinente despre identitate şi alteritate are 
Ştefan Augustin Doinaş (1922-2002), care vorbeşte despre dimensiunea socială a omu
lui, pe care o consideră ca o condiţie sine qua non în definirea alterităţii. Viata socială 
îl face pe individ să beneficieze de experienţa celorlalţi ; în cadrul raporturilor interin
dividuale, fiecare om se confruntă cu semenul său, fiecare ego întâlneşte şi intră în 
relaţie cu un alter ego. De fapt, întâlnirea cu celălalt este proba de foc a propriei noas
tre existenţe. Vorbind despre relaţia eu-celălalt, Doinaş identifică trei tipuri de alteritate : 
alteritatea fundamentală (între ego şi orice alt lucru sau fiinţă), alteritatea de gradul doi 
(care-l opune pe lui celălalt) şi o a treia alteritate, care se situează între primele două 
şi care constă în diferenţa dintre sexe, nu doar biologică, ci în carne şi spirit : ,,Alteritatea 
se afirmă, deci, ca o condiţie de existentă nu numai în afara mea, prin raportare la 
ceilalţi, ci şi înlăuntrul meu, prin raportarea la mine însumi : propriile-mi ipostaze fac 
din mine o fiinţă multiplă: Eu sunt Unu plural. Eu, cel din clipa aceasta, nu mai 
sunt acelaşi care am fost acum o zi, acum un an. După cum mâine voi fi altul decât sunt 
astăzi şi implicit altfel" (Doinaş, 2002b, pp. 23-27). Vorbind despre rolul compensator 
al imaginarului, Lucian Boia (n. 1944) menţionează alteritatea printre cele opt structuri 
arhetipale ale unui imaginar susceptibil de a fi aplicat evoluţiei istorice : ,,Legătura 

dintre Eu şi Ceilalţi, dintre Noi şi Ceilalţi se exprimă printr-un sistem complex de alte
rităti. Acest joc funcţionează în toate registrele, de la diferenţa minimă până la 
tatea radicală, aceasta din urmă împingându-l pe Celălalt dincolo de limitele umanităţii, 
într-o zonă apropiată de sau de (fie prin deformarea unui prototip real, 
fie prin fabulaţie pură). Alteritatea se referă la un întreg ansamblu de diferenţe : 
spaţii şi peisaje diferite, fiinţe diferite, societăţi diferite, asociind astfel geografia ima
ginară, biologia fantastică şi utopia socială" (Boia, 2000b, p. 32). 

Nuanţarea relaţiilor dintre construcţia identitară şi perceperea alterităţii creează un 
complex de atitudini dintre cele mai diverse, de la simpla acceptare a celuilalt la prie
tenie, iubire, filiaţie, respingere, ură, fobie. În spaţiul cultural românesc, 2007, anul 
aderării României la Uniunea Europeană, reprezintă un punct de cotitură, deoarece 
cultura şi societatea românească trec printr-o serie de schimbări majore fără precedent. 
Diferenţele culturale se fac simţite din ce în ce mai acut, lucru care determină o schim
bare a percepţiei dintre naţional spre universal, cu accent asupra capacităţii noastre de 
a depăşi propria identitate şi de a accepta, fără rezerve, ceea ce este diferit. 

Pentru conturarea şi ilustrarea imaginarului lingvistic al alterităţii, pot fi alese nişte 
etnocâmpuri, care să ilustreze modul în care faptele de limbă (cuvinte şi unităţi fraze
ologice) lasă să se întrevadă reprezentări despre lume. Aceste categorii reflectă, pe 
de o parte, trăsături ale caracterului/intelectului, iar pe de altă parte, comportamente 
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condiţionate cultural, dintre cele mai diverse, de la amenajarea locuinţei la articole 
vestimentare, obiceiuri alimentare, statut social, viaţă, atitudini în faţa morţii, relaţii 

sociale, statutul femeii în societate, conflicte armate, ameninţări externe. Aceste etno
câmpuri se reflectă cel mai bine în presă, unde pot fi identificate expresii, proverbe, 
zicători, strigături a căror frecvenţă de utilizare denotă faptul că au fost acceptate şi 

reprezintă valori ale întregii colectivităţi. 
Dat fiind faptul că enciclopedia se adresează publicului larg, informaţiile bibliogra

fice luate ca bază pentru cercetare au ca sursă texte difuzate în presă, despre care se 
consideră că reflectă limba standard şi mentalitatea momentului. Prin urmare, corpusul 
articolului cuprinde, pe lângă expresii, proverbe, zicători, strigături identificate în dic
ţionare, şi informaţii culese din presa vremii, în special din revista din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, acceptând condiţionarea temporală şi circumscrierea 
geografică a opiniilor formulate în această publicaţie. 

Caracter/Intelect 

Primul etnocâmp care poate fi scos în evidenţă este cel al caracterului/intelectului, prin 
conturarea portretului moral ( calităţi şi defecte) al popoarelor cu care românii au intrat 
în contact. La acest nivel pot fi stabilite mai multe tipuri de alteritate, în funcţie de 
complexitatea relaţiilor pe care românii le-au avut cu celelalte popoare. În primul rând, 
o alteritate familiară, intrinsecă, uşor acceptată, în ceea ce îi priveşte pe francezi, ita
lieni, nemţi, ca urmare a contactului direct avut de tinerii români plecaţi la studii în 
Franţa sau în Italia, sau ca urmare a conlocuirii cu saşii, şvabii, germanii sau austriecii, 
şi o alteritate extrinsecă (uneori deficitară, voit acceptată sau forţat acceptată), în ceea 
ce priveşte relaţiile românilor cu popoarele din Balcani, cu maghiarii, ruşii, evreii şi 
romii. Relaţiile românilor cu popoarele din Balcani au trecut prin diverse etape carac
terizate simultan de profundă admiraţie, de respect reciproc, de susţinere necondiţionată, 
dar şi de critică virulentă în funcţie de momentul istoric şi de situaţia geostrategică. 

Calităţi 

În identificarea calităţilor popoarelor cu care românii au intrat în contact, metaforele 
conceptuale de orientare spaţială au un rol definitoriu : aproape-departe, sus-jos, îna
inte-înapoi, închis-deschis, înăuntru-în afară. Francezul apare în ipostaza prietenului 
tradiţional, pentru care românul are o fascinaţie, asociindu-l multă vreme cu modelul 
occidental. Imaginea francezului este una favorabilă, predominante fiind calităţile în 
raport cu defectele. Deşi se observă un număr redus de expresii despre francezi, com
parativ cu nemţii sau turcii, presa vremii consemnează descrieri ale acestora. Metafora 
de orientare înăuntru-în afară asociază jovialitatea, sociabilitatea şi pofta de viaţă a 
francezilor cu sensul de în afară, de exuberanţă, de dorinţă de cunoaştere, în timp ce 
înăuntru sugerează închiderea, ostilitatea faţă de ceea ce este nou. Francezii sunt mani
eraţi, curajoşi, devotaţi, voioşi, generoşi şi cu mult bun gust : ,, Tipul francezului este 

şi deştept. El nu întrece nici frumuseţea italianului, grecului sau cercasianului, nici 
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n-are talia înaltă a scandinavului, dar el are în fizionomia sa ceva mai general, mai 
. În manierele sale se vede bunul-simţ , în mersul său, uşor şi îndemâna-

tic, cu capul sus, în privirea şi în trăsăturile sale se reflectă un suflet liber şi 
viaţă" ( , 36/1870). Italianul apare în ipostaza fratelui de sânge, iar publicaţiile 
consemnează informaţii despre istoria Romei şi a Imperiului Roman, despre originea 
latină a poporului român, precum şi multe referinţe despre vestigiile antice, subliniind 
superioritatea poporului italian, sensibilitatea şi simţul estetic extrem de dezvoltat. În 
cazul italienilor putem vorbi despre un tip de alteritate bazat pe filiaţie, Italia fiind 
considerată sora noastră originară. Metafora de orientare spaţială sus-jos (cu varianta 
nord-sud) merită toată atenţia în conturarea modului în care românii i-au perceput pe 
italieni. Publicaţiile vremii consemnează diferenţe între italienii din nord, de sus, şi 

italienii din sud, de jos, în sensul în care cei din nord au virtuţi, iar cei din sud au vicii. 
Metafora aceasta de orientare sus-jos asociază tot ceea ce este sus cu ideea de bun, şi 

tot ceea ce este jos cu ideea de rău, aşa cum se întâmplă când este vorba, de exemplu, 
despre defecte. Aşadar italienii din nord au un spirit pasional, cu predispoziţie pentru 
aventură, spirit artistic, sunt inteligenţi, curajoşi, ospitalieri şi mereu veseli. În termenii 
unei metafore închis-deschis, ospitalitatea şi veselia italienilor denotă deschiderea spre 
celălalt : ,,Italianul peste tot socotindu-se are : minte ascuţită şi judecată sănătoasă, multă 
isteţime, fantezie vie; dar mai cu seamă gust spre tot ceea ce e frumos. Între calităţile 
lor se numără încă: către străini, cumpătarea în mâncare şi băutură" ( 
5/1892). În ceea ce-l priveşte pe neamţ, în percepţia populară, vorbitorii nu ţin seama 
de originea acestuia. Pentru român, neamţ este şi germanul, şi austriacul, şi sasul, şi 

şvabul. Chiar şi definiţiile din Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) întăresc 
această afirmaţie: neamţ = (pop.) german sau austriac, sas = persoană care face parte 
din populaţia germană colonizată, între secolele XII şi XIII, în unele regiuni din 
Transilvania, şvab = nume generic dat coloniştilor germani, francezi, italieni, spanioli 
şi bulgari aşezaţi succesiv în unele regiuni din Banat şi Transilvania, prin secolul XVIII ; 
persoană care face parte din urmaşii acestor colonişti (DEX, 933). Neamţul este purtă
torul unei culturi de factură occidentală, apărând de cele mai multe ori ca întruchipare 
a perfecţionistului. Ca şi în cazul italienilor, metafora conceptuală de orientare spaţială 
sus-jos conturează modul în care românii i-au perceput pe nemţi, verticalitatea repre
zentând de fiecare dată o formă de ascensiune, iar toate calităţile nemţilor sunt exprimate 
prin plasarea lor pe verticală. Prin urmare, neamţul este mândru (în sens pozitiv) ( 
drept ca neamţul ; Neamţu-i fălos şi nu merge pe jos ; A merge înainte ca pajura nem 
Jească), disciplinat/ordonat, un model al autocontrolului (A fi Jais; 
Jais ; Neamţul ştie de poruncă şi în foc se aruncă ; Toate la neamţ îs cu rânduială, să 
nu rămână cu burta goală ; La neamţ cucul cântă în casă ; Neamţul întâi şi-a făcut 
ceasornic, după aceea a tăiat cocoşul), perseverent şi cu grijă pentru aspectul vestimen
tar (Neamţul şi pe dracul l-a învăţat ca să meargă încălţat . În termenii unei metafore 
central-periferic (cu varianta bogat-sărac - neamţul bogat, românul sărac) neamţul apare 
în ipostaza unui om inventiv (Neamţul cu ţugul, românul cu plugul; Neamţu-i aşa de 
deştept, că se trage cu toţi în piept ; Neamţul a scornit căruţa cu foc, s-ajungă iute în 

) , harnic, echilibrat şi priceput (Dacă vrei să vezi hărnicie, du-te la neamţ în 
gospodărie ; Neamţu-i şi paur, neamţu-i şi faur; Ogorul neamţului îi ca ochiul dracu 

; A tăcea ca neamţul; Neamţul crede-n meşteşug, cum crede românu-n plug ; Neamţul 
face banul bătând cu ciocanul). O atenţie sporită trebuie acordată expresiei 
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drept ca neam/ul, folosită iniţial în contexte pozitive indicând verticalitatea neamţului. 
Treptat, expresia se resemantizează, fiind folosită în contexte care implică consumul 
de alcool şi efectele acestuia asupra menţinerii echilibrului. După cum nota Stelian 
Dumistrăcel, expresia a căpătat treptat sensul „a face efortul de a păstra aparenţele 
decente, a se clătina": ,,românii având ocazia de a vedea un om beat şi felul cum merge 
acesta doar după contactul cu germanii" (Dumistrăcel, 2001, p. 261). În Banat este des 
folosită expresia spre lauda neam/ului tocmai pentru a ilustra calităţile acestuia - ,,alte
ritatea este valorificată în sens pozitiv, calităţile celuilalt nu au fost ignorate ; în 
Mehedinţi, când copiii erau trimişi cu vitele la păscut, li se spunea să le păzească ca 
neam/ul, adică bine, întrucât se ştie că neamţul este foarte conştiincios şi ascultător" 
(Dumistrăcel, 2001, p. 262). 

În secolul al XVIII-iea, Europa a fost marcată de schimbări majore în plan istoric, 
politic, geografic, lingvistic şi cultural, pe fondul cărora Balcanii sunt redescoperiţi de 
lumea occidentală. Zona Balcanilor este recunoscută de lumea occidentală pentru istoria 
zbuciumată şi pentru poziţia geografică, la intersecţia mai multor imperii. În diverse 
perioade istorice şi în diferite situaţii generate de anumite conflicte armate, românii au 
intrat în contact cu popoarele din Balcani (sârbi, bulgari, muntenegreni, bosniaci, her
ţegovineni, albanezi, greci, macedoneni, croaţi, turci). În ceea ce priveşte Balcanii, cu 
excepţia turcilor, modul în care se construieşte alteritatea este oarecum deficitar, în 
sensul că românii au avut cu unele popoare contacte îndelungate, cu altele temporare, 
iar pe altele le-au cunoscut sporadic. Balcanii reprezintă un veritabil mozaic din punct 
de vedere istoric, religios, lingvistic şi cultural, fiind caracterizaţi de eterogenitate şi 

consideraţi un spaţiu al confluenţelor între două lumi, între Răsărit şi Apus, între lumea 
orientală şi cea occidentală, între lumea creştină şi cea musulmană. Însemnările despre 
albanezi sunt sporadice, aceştia fiind victimele unor împrejurări istorice total nefavora
bile. Mai mult decât atât, îndelungata stăpânire otomană i-a transformat în războinici 
destoinici, capabili de sacrificii pentru obţinerea libertăţii. Spiritul războinic şi simţul 
libertăţii sunt două dintre calităţile apreciate de români: ,,Popor eroic, războinic, care 
îşi iubeşte patria mai presus de toate şi e totdeauna gata a-şi jertfi averea şi viata pentru 
dânsa, albanezii socotesc libertatea ca cel mai mare bun pământesc. Arnăutul nu cruţă 
viata duşmanului, dar nici pe a sa" ( , 27/1876). Bulgarii au fost apreciaţi pentru 
spiritul paşnic şi pentru faptul că au dat dovadă de îndurare faţă de suferinţele cauzate 
de asupritori, bosniacii şi herţegovinenii pentru ospitalitatea faţă de străini, muntene
grenii pentru că au „spirit justiţiar, integritate morală, curaj dovedit în luptă, semeţie, 
agerime, dragoste faţă de trecut, dar şi ospitalitate" ( , 1/1876). Alexandru 
Lapedat, redactor al revistei Albina CarpaJilor, este autorul celui mai detaliat articol 
despre muntenegreni - ,,cei mai războinici şi mai viteji dintre toţi slavii, câţi locuiesc 
în Peninsula Balcanică, sunt fără îndoială faimoşii muntenegreni. Acest popor e bine
cunoscut în Europa, dar mai mult din auzite decât din scrieri istorice. Ceea ce face 
gloria acestui neam sunt faptele lui de arme ; iar îndemnul la aceste fapte provine mai 
vârtos din amorul de libertate şi neatârnare, ce însufleţeşte până la fanatism pe şoimii 
Munţilor Negri". Această denumire metaforică indică verticalitatea acestui popor şi tăria 
lui de caracter, şoimul fiind considerat o pasăre a înălţimilor. Sârbii sunt caracterizaţi 
ca având un „caracter curat şi nobil, sunt îndrăzneţi, deschişi la inimă, iubitori de patrie 
şi cântări, voioşi, ospătăreJi în măsură mare" ( , 10/1886). Grecii, pe de altă 

parte, reprezintă o voce a alterităţii, neobişnuită într-un spaţiu considerat multă vreme 
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un veritabil hinterland. Au fost întotdeauna admiraţi pentru curajul şi dorinţa de a-şi 
câştiga independenţa. Grecia a fost un punct de referinţă între Orient şi Occident. Un 
leagăn de civilizaţie şi un , un loc sacru, un simbol de înţelepciune 
şi de revendicare culturală. Grecii sunt priviţi ca locuitori ai unui spaţiu în care se cre
ează o lume, un loc devenit filosofie şi o filosofie devenită loc, un exemplu de rezistenţă 
prin cultură, un ideal străvechi de societate. Într-un articol publicat în revista 
se evidenţia, prin exemple concrete, confirmarea proverbului turcesc „Francezii sunt 
născuţ;. pentru a inventa, grecii pentru a lucra şi turcii pentru a gusta" şi continuă: 

"Când ai pus piciorul pe pământul Greciei, afli că aici deja s-a rupt cu trecutul de 
trândăvie ... , ai dat de un laborator, vezi o mişcare, o vermuire de oameni de diferite 
ocupaţii : şi abia vei putea afla un singur brat fără lucru, picioare să nu alerge în direcţia 
treburilor sale, cap să nu-şi facă socotelile de câştig. Toată lumea e în afaceri, mic şi mare 
la datorinţele lui. Aici au dispărut taifasurile şi trândăvia" ( , 8/1887). ln ceea 
ce-i priveşte pe turci, calităţile acestora lipsesc, alteritatea construită fiind în totalitate 
negativă, portretul lor moral fiind caracterizat exclusiv prin defecte. Faţă de maghiari, 
românii au dezvoltat o dublă atitudine : de respingere şi de toleranţă, recunoscând firea 
deschisă, voioşia, statornicia, îndrăzneala, dragostea faţă de patrie şi respectarea tradiţii
lor. Ruşii impresionează prin simţul deosebit în perceperea sunetelor, prin caracterul evlavios, 
prin jovialitate şi spirit petrecăreţ. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul m. 2 al Enciclopediei imaginariilor din 

România. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https :/ /v-.r,¾W. polirom. ro/we b/po lirom/ cart.ii-/ carte/73 7 O. 

Evreii au un statut aparte în imaginarul românesc : sunt acceptaţi, toleraţi, dar şi 
respinşi. Ei se fac remarcaţi prin inteligenţă, existând câteva exclamaţii admirative la 
adresa lor (Inteligent - cum doar ovreii pot fi ! ; Deştept ovreiu' ! ; Cap de jidan ! ; 
vezi şi proverbul Grec galanton, ovrei prost şi Ji,gan cinstit nu se poate . Acestea sugerează 
nu atât inteligenţa evreului, cât mai ales caracterul speculativ al minţii sale, care se 
răsfrânge şi într-un fel de folclor urban, unde întâlnim zicala 
deştept, este deştept cât zece români, dar atunci când este prost, e prost cât o sută de 

(Constantin Ţoiu, .,Les Juifs bien et Ies Juifs ordinaires", România literară, 
20/1998). într-un eseu controversat, , Emil Cioran transformă 
în virtute ceea ce este îndeobşte considerat drept viciu: .,Luptător din vocaţie, poporul 
evreu e cel mai războinic dintre popoarele civile. Confortul limitelor le este străin: 
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înţelepciunea lor e înţelepciunea exilului, cea care te învaţă cum să învingi când toţi te 
sabotează, cum să te crezi ales când ai pierdut totul : înţelepciune a sfidării. Şi cu toate 
acestea au renume de laşi ! E drept că n-ar putea invoca nicio victorie spectaculoasă : 
dar însăşi existenta lor - nu-i oare o victorie continuă, teribilă, ce n-are nicio şansă să 
se isprăvească? Să le tăgăduieşti curajul înseamnă să nesocoteşti temeritatea şi nobleţea 
fricii lor, care la ei nu e retragere, ci expansiune, început de ofensivă. Căci ei, spre 
deosebire de laşi şi umili, au convertit acestă frică în virtute, în principiu de mândrie 
şi de cuceriri. Nu este moleşită ca a noastră, ci vânjoasă şi ispititoare, făcută din mii 
de spaime transfigurate în fapte" (Cioran, 1992, pp. 73-75). 

Aşadar, identitatea unei culturi, ca şi aceea a unei persoane, se validează numai prin 
raportare la ceva diferit. Alteritatea pozitivă vehiculează virtuţi care generează atitudini 
spirituale, morale şi culturale diverse ; această alteritate nu este completă în lipsa unei 
alterităti negative, pe care o vom detalia în continuare. Deşi poate părea surprinzător, 
datorită faimei pe care ţiganii şi-au făcut-o în urma conlocuirii cu alte popoare, în ima
ginarul lingvistic românesc, românii recunosc şi calităţi ale acestora, printre care cel mai 
des întâlnită este aceea că ţiganul este meşteşugar (A fi deprins cu nevoile ca Jiganul cu 

, cu varianta Dedat cu necazul ca Jiganul cu scânteile ; Cum e Jiganul, aşa şi 
; E învăJat ca Jiganul cu ciocanul), norocos (A nimerit ca Jiganul la împărat; 

Ţiganul dă cu ciocanul şi capătă banul), cu bune abilităţi de negociere ( 
meală Jigănească şi plată negustorească 

Defecte 

În termenii unei metafore construite pe baza opoziţiei înainte-înapoi (cu variantele 
închis-deschis, înăuntru-în afară), românii au apreciat calităţile celorlalţi, dar le-au 
criticat aspru defectele. Francezii sunt superficiali, fanfaroni, cu o atracţie exagerată 
pentru lux şi caracterizaţi de frivolitate: ,,Franceza se mărită din calcul, engleza din 
obicei şi germana din obligaţie. Franceza iubeşte până la finele lunii de miere, engleza 
toată viata şi germana pentru eternitate. Franceza duce pe fiica sa la bal, engleza o duce 
la biserică şi germana la bucătărie. Franceza are spirit şi imaginaţie, engleza are inteli
gentă şi germana sentiment. Franceza se îmbracă cu gust, engleza fără gust şi germana 
cu modestie. Franceza spune multe şi mărunte, engleza vorbeşte, germana raţionează. 
Franceza este superioară prin limbă, engleza prin cap, germana prin inimă" ( 
5/1882). O atenţie specială trebuie acordată sintagmei bubă franJuzească, denumind 
sifilisul, marcată de conotaţii negative, potrivit principiului că tot ceea ce este străin 
este rău. Sintagma apare în numitele descântece de bubă : ,,Bubă albă, neagră, roşie, 
albastră, cu daiac, cu izdat, bubă domoală, pripită, cu umflături, căiască, văcească, 
oiască, căprească, românească, ţigănească, rudărească, ursărească, căldărărească, boie
rească, sârbească, ungurească, franJuzească, latinească, nemţească, din toată ziua, din 
toată noaptea, bubă de 99 de feluri de bubă, buba bubelor, sora ciumelor, ieşi ! " (Gorovei 
1931, p. 165). Metafora de orientare spaţială sus-jos, cu accepţia bun-rău, configurează 
în mod similar defectele/calităţile pe care românii le-au identificat în cazul italienilor. 
În timp ce italienii din nord au virtuţi, la cei din sud predomină viciile : lenea, înşelă
ciunea, murdăria, cerşetoria şi furtul. În termenii metaforei menţionate (sus - semnifi
când bogăţie, eleganţă, rafinament, lumină, spaţiu, iar jos - sărăcie, vulgaritate, întuneric), 
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în conturarea portretului italienilor din sud se pot identifica anumite constante : spiritul 
mult prea agitat şi petrecăreţ, caracterul înfocat şi zgomotos: ,,Pe străzile din Neapole 
umblă ca furnicile bărbaţi şi femei din popor, care vin şi merg, se întâlnesc şi se salută 
cu gesturi curioase şi semnificative ; vânzători ambulanţi cu corfe pe cap strigă în ton 
asurzitor: «frutti, frutti», unii cu glas ritmic strigă: «pesce, pesce», alţii, care vând 
stridii, strigă cu o voce de tot originală: «ostriche, ostriche». Către vocile acestea se 
mai adaugă: strigătul marinarilor, biciurilor vizitiilor publici, zbieratul măga
rilor ce poartă teleguţele cu verdeţuri, numărul infinit al căruţelor şi a tot felul de 
vehicule, ce ţi se par că nu merg, ci zboară în toate direcţiile, care toate sunt înghesuite 
cu bărbaţi, femei şi prunci desculţi şi fără pălărie ; apoi şi grupelor 
dese de muzicanţi, strigătul legiunilor băieţilor vânzători de jurnale, armadia organelor 
şi a clavirelor ambulante Dacă din străzile elegante, locuite de un popor activ şi 
animat, şi pline cu prăvălii pompoase şi bogate, ne coborâm în părţile mai de jos şi mai 
antice ale oraşului, în străzile , şerpuitoare, fără lumină şi fără soare, umede şi 
murdare, vom vedea că şi aici trăiesc mii şi mii de oameni sărmani şi într-o stare de 
compătimit Am văzut că acest popor mizer şi sărac chiar şi din necaz şi sărăcie îşi 
face veselie : n-are nimic, nu cugetă la nimic, trăieşte pentru azi, uită de ieri şi nu-şi 
aduce aminte de mâine, se îndestulează foarte cu puţin, ba pot zice că mai cu nimic : 
puţine smochine, câteva poame, 2-3 peşti, o mică farfurie de macaroni, şi ele îndestu
lat, el e fericit" ( , 17 / 1898). Italianul din sud apare ca fiind răsfăţat, fără iniţi
ativă, lăsându-se în voia sorţii : ,,Băiatul răsfăţat al soarelui lucitor, al cerului senin şi 
al lunii argintii ; el în veci nu se plânge contra sorţii, fiind totdeauna vesel şi bine 
dispus" ( , 23/1898). Presa vremii înregistrează critici ocazionale la adresa ita
lienilor din sud. 

O evoluţie interesantă a avut cuvântul . Până a-i lua locul neamţul, europeanul 
din Occident a fost cunoscut în Ţările Române în ipostaza veneţianului ; de aceea, mai 
curând printr-o explicabilă ignorantă decât dintr-o precaută delimitare, 
locuitor, cetăţean al Republicii Veneţiene, a ajuns să însemne, în limba română, străin, 
iar apoi, sarcastic, pripăşit, o denaturare a sensului, cu varianta tufă de Veneţia, care 
are sensul de „nimeni", ,,nimic", ,,deloc". În ceea ce priveşte etnonimul neamţ, defec
tele nu au fost trecute cu vederea : neamţul este zgârcit (Neamţu-i om de omenie, dar 
nu-ţi dă scula şi ţie; Unde pune neamţul mâna, îşi ia Dumnezeu mila), intolerant/ 
răzbunător (defecte puse pe seama diferenţelor confesionale) (Neamţu-i de altă lege şi 
cu noi nu se-nţelege), este prefăcut (a se face neamţ - a se face că nu înţelege, ,,expre
sie folosită pentru conturarea alterităţii negative în ceea ce priveşte bănuiala de impos
tură competenţă idiomatică şi desconsiderarea celui care nu pare să înţeleagă limba 
comunităţii majoritare, o incompetentă idiomatică ce poate fi pusă pe seama unei stări 
anormale : a vorbi nemţeşte a fi beat . Românul se face neamţ când simulează neînţe
legerea" - Dumistrăcel, 2001, p. 260). În imaginarul românesc, neamţul este perceput 
ca fiind laş/leneş/molâu (a o ţine ca neamţul cu tararaua - cu sensul de a repeta la 
nesfârşit aceleaşi cuvinte, aceeaşi melodie, aşa cum cântă nemţii). Această expresie este 
folosită pentru a-l defini negativ, în sensul în care, neînţelegând cuvintele din cântecul 
neamţului, prestaţia lui poate fi considerată o simplă repetare a unor silabe de umplutură, 
apreciere ce concordă cu alte bizarerii conferite etniei, din diverse motive, ca de exem
plu Neamţ puturos, lasă puşca jos. În mod surprinzător, neamţul apare şi în ipostaza 
unui om neîngrijit (Vai, sărace neamţule, cum îţi cură zdrenţele ! ; Neamţ gol, îmbrăcat 
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pistol, şi la cârciumă dator). Potrivit surselor citate, unul dintre defectele majore ale 
neamţului este aplecarea spre băutură şi consumul excesiv de alcool. Acest defect nu a 
putut fi trecut cu vederea de români, aceştia înregistrând mai multe expresii legate de 
acest viciu (expresia a vorbi nemţeşte, cu sensul a fi beat, şi verbul a se nemţi, cu sen
sul a se îmbăta ; Neamţul crede-n băutură şi unguru-n înjurătură ; Neamţul a venit cu 
puşca şi-a băut vinul cu duşca ; Neamţul, câtu-i el de neamţ, câteodată doarme-n şanţ; 
a fi beat criţă/tun/beat Krupp . O atenţie deosebită merită acordată expresiei a lua (a 
fura) luleaua neamţului (a se îmbăta). Sensul consemnat în dicţionare este derivat, 
întrucât expresia are la bază o anecdotă ce-l înfăţişează pe neamţ ca nedespărţit de acest 
obiect. De aici a fost derivată expresia a fuma ca un şarpe (a pufăi din gură ca un 
neamţ). Neamţul a fost considerat de românii ardeleni ca fiind profitor, exploatator, 
chiar despotic (Neamţul se crede cel mai mare şi cere la toţi ascultare ; Neamţul îţi dă 
de mâncare, dar cere ascultare ; Neamţul vrea trai uşor pe spinarea tuturor; Nemţii cu 
împărăţia, românii cu sărăcia ; Arde-l-ar focul de neamţ, că ţara mi-a pus în lanţ; 
Neamţu-i, pân 'ce piere, neamţ şi ţine pe altu-n lanţ). În termenii unei metafore concep
tuale profund-superficial (ironie, butadă, persiflare, dispret), putem identifica şi alte 
expresii care au dus la construirea unui imaginar al alterităţii negative în ceea ce îi 
priveşte pe nemţi. Expresia cald nemţesc surprinde asemănarea, întâmplătoare, dintre 
românescul şi germanul kalt (rece). De asemenea, expresia june nemţesc, folosită 
mai mult în Banat, avea sens persiflant, ,,căci neamţul se însoară pe la 30-40 de ani" 
( , 1/2, harta 275, pct. 75, 26). 

Critica virulentă a românilor s-a răsfrânt şi asupra popoarelor din Balcani. În cazul 
bulgarilor, unul dintre defectele majore identificate este atitudinea ostilă fată de românii 
conlocuitori, de unde formularea unor atitudini depreciative : ciotină bulgărească, 
găgăuţ. În raporturile interpersonale pe care le-au avut cu bulgarii, românii au identi
ficat prostia şi grosolănia acestora din urmă în expresia Dracul a mai văzut cal verde, 
porc deocheat şi bulgar deştept ! , cu varianta Cal verde şi bulgar cu minte unde s-a mai 
văzut ? . Însemnările negative la adresa grecilor sunt sporadice. Se înregistrează totuşi 
câteva expresii cu valoare depreciativă la adresa acestora: la calendele greceşti, cu 
sensul de „niciodată, la Sfântu-Aşteaptă, la Paştele Cailor". Grecul apare în ipostaza 
trădătorului (Dumnezeu să te ferească de ţiganul turcit şi de mojicul grecit ! ; 
şi grec cuminte nu s-a văzut! ; În inima smeritului, şade dracul greceşte). Turcul apare 
în mentalul românesc ca imagine a duşmanului secular, fiind zgârcit (Turcului să-i dai 
bani şi să-i scoţi ochii; Turcul nu caută a prinde calul cu sacul deşert), intolerant (se 
zice Cume turcul, aşa şi pistolul = cume omul, aşa sunt şi faptele, prietenii lui), 
prefăcut (Turcul te bate, turcul te judecă, se spune când nu te aştepţi să ţi se facă drep
tate, pentru că persoana care te judecă este interesată în cauză ; Turcul, de e turc, şi tot 
te lasă să mai mănânci şi apoi te omoară), leneş, laş, crud, exploatator şi profitor 
(dobândă turcească; Ca o dobândă turcească, ce-n veci nu scapi de ea), arbitrar ( 

), despotic, cu multe vicii (a fuma ca un turc; a fi gelos ca un turc). Expresia 
(Doar) nu dau turcii sau (ce), au năvălit turcii ? se foloseşte pentru a tempera graba 
nejustificată a cuiva. Parcă te-alungă turcii sau parcă-l aleargă turcii ; Parcă-l gonesc 

; Parcă l-au luat turcii la goană ; Parcă dau turcii şi tătarii, se spune cuiva sau 
despre cineva care este foarte grăbit. (Parcă) se bat turcii la gura lui, se spune a) despre 
cineva care mănâncă lacom, b) despre cineva care vorbeşte prea repede, de nu-i înţelegi 
vorba. Turcul este ignorant, nepăsător (Lumea piere de tătari şi el bea cu lăutari), 
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încăpăţânat (a fi turc = a fi foarte încăpăţânat, a nu vrea să înţeleagă, 
a nu ţine seama de nimic), gelos şi, câteodată, naiv (a se lăsa în nădejde ca turcul în 

), fals, înşelător (Nici turc nu-i, nici turlac), nedrept ( 
dreptate turcească = adică nedreptate ; Turcul te bate, turcul te judecă ; Turcul te taie, 
turcul te jupoaie). Tot ce vine de la turc, din sud, de jos (metafora sus-jos) este rău şi 
trebuie eradicat: (reg.) = vânt care bate dinspre sud; sau 

= ciumă. Dicţionarele înregistrează şi expresii precum : Turcul plăteşte sau 
să plătească - se spune despre cineva care este silit să plătească, vrând-nevrând, paguba 
sau cheltuiala făcută de alţii. Regional se foloseşte expresia Eu văd turcul ce gândeşte, 
cu sensul „eu ştiu ce vrei". Expresia a tăia turcul se spunea între copii, la scăldat, când 
îşi acopereau nările şi se scufundau. Sporadic, dicţionarele consemnează expresii ca 
a fi aproape de ceva (sau de cineva) ca turcul de împărtăşanie, adică „niciodată" ; sau 
Turcul plăteşte, adică „nevinovatul", ,,cel care nu e dator", respectiv 

, cu referire la perioada când turcii făceau nelegiuri fără să-şi primească pedeapsa. 
În mentalul românesc, maghiarii sunt consideraţi rudele europene ale turcilor. Din 

cauza dominaţiei austro-ungare şi a perpetuării unui raport autoritate-supuşi de-a lungul 
secolelor, imaginea maghiarului se constituie într-un portret extrem de complex, pre
ponderent negativ, bazat pe clişee ce fac referire la o atitudine nedreaptă şi la un şovinism 
extrem. Ziarul satirizează cele două naţii, turcii şi maghiarii, folosind 
apelative ca „păgân", ,,hămnisit", scoţând în evidentă „tirania", ,,barbaria" şi plăcerea 
pentru cruzime. În se spune că „ turcii omoară în numele lui Allah, 
pe când ungurii omoară pentru a obţine merite în sânul lui Arpad" ( 
37/1897). Şovinismul, trufia, naţionalismul agresiv şi extremist, exclusivismul şi into
leranta naţională, caracterul despotic şi fanatismul sunt câteva dintre defectele identifi
cate de români. În opinia românilor, cel mai mare defect al ruşilor este şerbia, dependenta 
totală a ţăranului faţă de stăpânul său, la care se adaugă lipsa de cultură şi aplecarea 
spre hoţie: ,,n-au datina de a lăsa, numai de a lua". În identificarea defectelor pe care 
le au ruşii se întâlneşte şi butada „ruşii te bat ca cojocul şi te iubesc cu inima". Ruşii 
nu au fost iertaţi niciodată de români pentru comportamentul faţă de Basarabia, trădarea 
lor din timpul Războiului Ruso-Turc fiind interpretată ca o dovadă de lăcomie, lipsă de 
onoare şi nerespectarea cuvântului dat. Imaginea rusului e completată de vorbele de duh 
„Rusu-i ursul Turcu-i lupul Leahu-i vulpeai Iar săracu moldoveanul Când e oaie, când 
e vacă" sau de învăţăturile cu încărcătură simbolică : Dă nas lui Ivan, că se urcă pe 

; Umblă cu crucea în sân ca rusul. 
În imaginarul românesc, evreul ocupă un loc aparte, fiind un amestec de cunoscut 

şi necunoscut. Majoritatea clişeelor care compun portretul evreului în imaginarul lingvis
tic românesc sunt negative. Evreii sunt percepuţi ca fiind făţarnici, ahtiaţi după bani, 
înzestraţi cu o viclenie înnăscută. În 1936, Emil Cioran îi considera pe evrei ca fiind 
,,cel mai inteligent", ,,mai dotat" şi „mai cerebral popor", dar şi „cel mai obraznic", 
caracterizat prin „vampirism", ,,agresivitate" şi „cinism" (Cioran, 1936, pp. 130-144). 
Un proverb atestat în Oltenia spune că Jidanul nu dă nimic nici pe trecut, nici pe viitor, 
ci numai pe prezent (Tocilescu, 1981, p. 435). Apelativul jidan fricos este frecvent 
întâlnit, scoţând în evidentă proverbiala teamă a evreului. În paremiologia populară 
poloneză, un om fricos este curajos ca un evreu în faţa câinilor. Evreul are groază de 
câini (cinofobie), deoarece câinele este asociat lumii de dincolo, iar sufletul evreilor 
care au făcut greşeli în viaţă va intra după moarte într-un câine. Faptul că un om este 
lătrat e semn de alteritate, faptul că un om nu este lătrat e semn de non-alteritate, care 
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indică, până la urmă, apartenenţa la acelaşi neam. O serie de proverbe şi zicători pro
bează imaginea evreului fricos, total lipsit de aptitudini războinice (Jidan călare şi grec 
verde dracul a mai văzut ! ; E un erou, măcar că e ovrei ! ; Cal verde, armean cuminte 
şi jidan puşcaş nu se poate ; Se grăbeşte ca evreul la război ; 
cu puşcă ; Inutilă precum o sabie la un evreu ; Femeile, broaştele şi evreii - ce mai 
războinici! ; Jidanii când au mers la război, au zis să se lege câinii!). Pentru imagi
narul colectiv, evreul este un soldat atipic şi un negustor tipic. Neîncrederea în evreu 
reprezintă o constantă în imaginarul cultural românesc, confirmată de zicale precum : 
Tovărăşie cu ovreiul să nu faci, chiar de ţi-ar aduce marea cu sarea; Oricât de bun ar 
fi, ovreiul tot ovrei rămâne ; E om bun, păcat că-i jidan ! Dumitru Drăghicescu demon
strează că românii suferă de un complex de superioritate faţă de celelalte popoare : 
„Dovadă că este aşa avem faptul că ironia şi umorul românilor priveşte cu deosebire 
popoarele vecine. Românii au râs totdeauna cu deosebire pe socoteala sârbilor şi bulga
rilor, a ungurilor şi a turcilor. Ei s-au socotit totdeauna superiori acestor vecini. Şi, din 
conştiinţa acestei superiorităţi, au decurs toate glumele şi ironiile ce au făcut pe socoteala 
lor. De asemenea, ţiganii sunt un izvor nesecat de umor pentru ţărani" (Drăghicescu, 
1996, p. 409). 

În urma contactului direct pe care românii l-au avut cu ţiganii, aceştia din urmă apar 
ca fiind lăudăroşi (Tot ţiganul îşi laudă ciocanul, cu variantele Tot ţiganul îşi laudă 
ciocanul, dar eu barosul meu, că e mai greu ; Tot ţiganul îşi laudă ciocanul, şi ţiganca 

), gălăgioşi (De-a valma/ Ca ţiganii toamna), nemiloşi (A-i fi milă/ Ca ţiganu 
lui de pilă ; Cu popa şi cu ţiganii totdeauna să trăieşti bine ; Dumnezeu să te păzească 
de ţiganul turcit şi de mojicul grecit ; Să te ferească Dumnezeu de ţigan turcit şi de român 

; Ţiganul când s-a văzut împărat, întâi pe tată-său l-a spânzurat ; Dumnezeu să 
te ferească de român ciocoit şi de ţigan boierit), hoţi ( Cată-n tolba ţiganului), lipsiţi de 
omenie (Bani au şi ţiganii, numai omenie n-au ; Şi-a mâncat norocul ca ţiganul biserica ; 
Ţiganul şi-a mâncat norocul). Expresiile folosite la adresa ţiganilor reflectă şi sărăcia 
acestora ( Crapă pietrele de frig, şi ţiganul în ilic ; A murit ca iapa ţiganului ; 
în drum ca pomana ţiganului ; Boierului când i-e foame se plimbă, ţiganul fluieră, iar 
ţăranul îşi bate nevasta ; Dedat cu necazul ca ţiganul cu scânteile ; S-a săturat ca 
ţiganul cu frunza; Ţiganul caută de foame; Ţiganul nu ştie ce e şofranul, dar nici 
boierul meşniţa ; Ţiganul mănâncă când are, românul când îi e foame şi boierul când 
vrea bucătarul), faptul că sunt risipitori (Ţiganul niciodată nu-şi are topor bun la casă, 
deşi-i meşteşugar), dar şi lipsa de noroc (A nimerit/brodit ca ţiganul miercurea la stână; 
Ţiganul, când a ajuns la mal, atunci s-a înecat; Ţiganul, după ce şi-a dat căciula pe 
apă, a zis : Să fie de sufletul tatii 

Obiceiuri si statut social , 

Locuinţă şi alimentaţie 

Consemnările despre locuinţele popoarelor cu care românii au intrat în contact sunt 
sporadice. Cele mai multe dintre ele sunt legate de străinii cu care românii au conlocuit 
şi reflectă o oarecare admiraţie pentru dezvoltarea tehnică a unora dintre aceste 
rităţi. Zicala românească Stai cu ţiganul, înveţi ţigăneşte, cu turcul turceşte, cu neamţul 
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nemJeşte reflectă preocuparea pentru celălalt şi deschiderea românilor faţă de modele 
de viaţă diferite. O fascinaţie aparte au avut-o românii pentru neamţ, considerat, după 
cum spunea şi Iuliu Zanne, ,,ca omul cel mai meşteşugar din lume" (Zanne, VI, p. 226). 
În termenii unei metafore închis-deschis, bazată pe cinste, ordine, inventivitate şi echi
libru, locuinţa neamţului este o casă cu temei (Neam/ul nu stă în bordei, ci-şi face casă 

; În casa neam/ului nu ştii care-i podul ; După nemJoaică, poJi culege mac ; 
Pe podele neam/ul joacă, românul pe toloacă ; La neam/ cucul cântă în casă 

Distanta dintre noi şi ceilalţi este dată şi de alimentele pe care le consumăm. Evreii 
sunt diferiţi pentru că nu au voie să mănânce carne de porc. Pentru colectivităţile tra
diţionale, hrana este un important factor de identitate. Această prohibiţie culinară are o 
motivaţie mito-rituală arhaică, circulând diverse legende - atât în spaţiul cultural româ
nesc, cât şi în alte spaţii culturale europene - cu privire la explicaţia acestei prohibiţii 
alimentare. O legendă, o perspectivă creştină atribuită evreilor, spune : ,, Când domnul 
Isus a fost crucificat, pe acolo a trecut un porcar cu turma sa. Unul dintre porci s-a 
apropiat de cruce şi s-a frecat de ea. Evreii nu ştiu pe care parte s-a frecat porcul, aşa 
că de atunci nu mănâncă ei carne de porc, ca să evite să mănânce din partea cu care 
porcul s-a frecat de cruce" (Gorog-Karâdy, 1992, p. 124). Potrivit unei alte legende, o 
perspectivă creştină atribuită creştinilor, Fecioara Maria şi-a ascuns pruncul, pe care 
evreii doreau să îl ucidă, într-o cocină. Pentru că „porcii l-au încălzit şi l-au hrănit", 
Iisus i-a binecuvântat: ,,Blagoslovită să fie carnea de pe dânşii şi să se îndulcească 
oamenii cu ea ! ". Acest final conferă o motivare creştină unui arhaic ritual precreştin, 
de sacrificare a porcului în preajma solstiţiului de iarnă: ,,De atunci se taie porcii de 
Crăciun!" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I, p. 51). 

Expresiile jidan împuJit, sau ai jidovesc sunt consemnate 
pentru a indica consumul excesiv de usturoi atribuit evreilor. Italienii sunt apreciaţi 
pentru cumpătarea la băutură ( Om beat n-am văzut în Italia, pentru că italianul fine că 
din băutură e mai bine puJină şi bună, decât multă şi rea). Neamţul a fost considerat 
unul dintre cei mai importanţi exponenţi ai civilizaţiei occidentale în Ţările Române, 
fiind observat în cele mai variate manifestări. Obiceiurile sale alimentare scot în evidentă 
faptul că este un consumator şi un cultivator de cartofi (apelativul persiflant neam/, neam/, 
cotofleanJ fiind considerat o deformare a termenului Kartoffelpflanze sau Kartoffelpflanzer, 
cel din urmă fiind folosit ca poreclă ; Neam/ul mănâncă barabule, românul borş cu 
fasole). Obiceiurile alimentare ale neamţului sunt definite contrastiv cu cele ale româ
nilor (Mămăliga-i a românului, pâinea-i a neam/ului ; Neam/ul te pofteşte o dată, 
românul de zece ori ; Dacă-i dai neam/ului bere, apoi vin el nu mai cere ; Neam/ul cu 
tararaiul, nu mănâncă mălaiul . 

Îmbrăcăminte 

Românii par să fi fost interesaţi de vestimentaţia franţuzoaicelor, care apar ca model al 
unei lumi civilizate. Franţuzoaica este percepută în dublă ipostază : pe de o parte, ca 
model al unei lumi civilizate, cunoscută pentru delicateţea limbajului său, pentru eleganta 
şi originalitatea vestimentaţiei: franţuzoaica „imprimă rochiei sale, al său «cachet» pe 
când noi ducem la plimbare marca fabricii" ( , 10/1889); iar pe de altă parte, ca 
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o femeie frivolă, interesată doar de viata mondenă şi de plăcerile efemere pe care aceasta 
i le poate oferi. O atenţie sporită trebuie acordată şi expresiei haine frânceşti, folosită 
cu sensul de „haine europene". Obiceiurile vestimentare ale neamţului sunt reflectate 
de expresii precum neam/ul nu ştie ce-i cuşma sau când vei vedea neam/ în opinci şi 

. Expresia haine nemJeşti, cu varianta strai nemJesc, era folosită cu 
sensul „de tip orăşenesc, după moda occidentală". Îmbrăcămintea de tip occidental a 
fost percepută cu oarecare reticentă : în comparaţie cu hainele sale, ciobanului i se pare 
că neamţul este îmbrăcat în zdrenţe; în balada ciobanului care şi-a pierdut oile, neam
ţul este ironizat sub aspect vestimentar (Hai, diri, diri, neamJule, I Cum îJi cură zdream 
Jăle ! , cu riposte : Las' să cure, că nu-mi pasă, I Că mi-e nemJoaica frumoasă/ Pune 
aJă şi le coasă) ; sau expresia nemJi bocâncari, considerată de Vasile Alecsandri în doina 
„Plângerea ţării", poreclă dată soldaţilor austrieci care au ocupat Principatele Unite în 
timpul Războiului din Crimeea, care erau încălţaţi cu botine groase sau bocânci 
(Dumistrăcel, 2001, p. 265); sau cele consemnate de Iuliu Zanne (Spune, leleo, und'te 
duci ? I La neam/, să-mi cumpăr papuci ; Lasă-te, cum s-a lăsat neamJu de izmene 
Vestimentaţia femeilor bosniace, de exemplu, atrage atenţia prin simplitate: ,,Pe timpul 
turcilor ei se acomodaseră datinilor turceşti, care nu primesc chiar pe nimeni în casele 
lor. Locuinţa fiecărui turc e împresurată cu ziduri grozav de late, prin care ochiul nu 
străbate ; încă şi ferestrele sunt astupate. Fetele care au trecut de 15 ani, numaidecât au 
să devină mumii învelite, ca şi toate femeile măritate, când au trebuinţa de a ieşi la 
drum. De la 15 ani în sus, fetele şi femeile sunt conservate ca nişte comori nepreţuite, 
în nişte odăi cu totul închise, ba chiar întunecoase ; fiecare femeie sau fată trecută de 
15 ani are odaia ei separată, ceea ce însă e o adevărată închisoare, căci cheia odăii se 
află în mâna bărbatului. Domnişoara despre care vorbesc era destul de plăcută, avea o 
frumuseţe ce o produce numai zona sudului. Ea te-ar fi încântat şi mai mult, dacă nu o 
deforma îmbrăcămintea, dar portul acesta nici decât nu e frumos. Iată-l! Ea avea o 
fustă, cusută jos laolaltă ca pantalonii şi legată la picioare ca nişte călţuni. Nici lor nu 
le cam place portul acesta, căci cele mai multe fete şi femei şi-au părăsit portul, îmbră
când pe cel al civilizaţiei, cu care, fireşte, e în legătură şi o oarecare cochetărie. 
Bosniacele fac progres!" ( , 28/1879). 

Statut social 

De la expresii admirative la apelative negative, persiflante sau uneori duşmănoase, 
alteritatea se construieşte şi din punctul de vedere al statutului social, al diferenţei din
tre culturi mari şi culturi mici, dintre societăţi privilegiate din punct de vedere social, 
economic şi societăţi aflate într-un oarecare minorat social, politic şi istoric. Chipul 
francezului a fost întotdeauna asociat cu progresul, cu rafinamentul şi cu spiritul de 
sacrificiu: ,,Nicăieri nu vei întâlni într-un salon o societate mai aleasă, compusă din 
oameni de ştiinţe şi erudiţie, din literaţi, muzicieni, pictori, poeţi şi din femei care prin 
bunul gust în maniere şi conversaţie, prin cultură, eleganta şi graţia lor să dea atâta 
farmec societăţii" ( , 36/1870). O expresie ca Să-Ji trăiască franJuzaaica ! era 
des întâlnită în mediile culturale româneşti, ca o formulă măgulitoare adresată boierilor 
însoţiţi de o femeie tânără. Şi cuvântul franc/frânc reclamă o atenţie sporită. Iniţial, 
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termenul avea semnificaţia generică de „occidental de rasă latină", astfel fiind numiţi 
francezii şi italienii, în special veneţienii, prezenţi în Orient (ca negustori), iar, ulterior, 
deşi mult mai rar, turcii. Expresia a împuşca francul/frâncul (a nu avea bani, a fi lefter) 
indica o anumită situaţie materială. Spre deosebire de buna cunoaştere de către români 
a germanilor, în cazul francezilor avem o cunoaştere oarecum imprecisă. Chiar după 
epoca în care tinerii români au făcut studii în Franţa, identificarea etniei respective a 
rămas îndoielnică, deşi cu o aură de prestigiu. În privinţa etnonimului neamţ, expresia 
a ajunge nemţoaică, a ajunge frăulein (a ajunge guvernantă) indică un anumit statut 
social şi confirmă, nuanţat, prestigiul etnonimului. Forma persiflantă îi zice Franţ şi-i 
neamţ (prenumele nemţesc Franz) reflectă echilibrul fragil dintre admiraţia pentru celă
lalt şi dorinţa de ironizare, atunci când prezenţa celuilalt este mult prea puternică. 

În privinţa Balcanilor, se observă un oarecare interes pentru rolul şi locul femeii în 
societate. În timp ce femeia albaneză are un statut inferior în raport cu cel al bărbaţilor, 
femeia sârbă este apreciată pentru caracterul armonios şi estetic. Femeia din Muntenegru, 
în schimb, este rezervată, fără spirit de iniţiativă, ignorată în cercurile masculine. 
Rusoaicele apar în paginile revistelor vremii ca fiind elegante, iubitoare de lux, evlavioase 
şi gurmande, dar ocupă un loc inferior în raport cu bărbaţii. În privinţa statutului social 
al evreului, există mai multe percepţii. Expresiile jidan murdar, jidan împuţit reflectă 
un anumit statut în societate, referindu-se la murdăria evreului şi la mirosul urât pe care 
acesta îl degajă. Proverbele şi zicătorile surprind acest reflex al imaginarului colectiv : 
Jidan împuţit; Jidoafcă-mpuţită ; Evreul miroase a capră râioasă ; Mai urât ca la jidani 
(Schwarzfeld, 1892, p. 63). S-a spus că mirosul urât al jidanului s-ar datora consumu
lui excesiv de usturoi şi ceapă din dieta sa. Aceste remarci depreciative şi dispreţuitoare 
sunt menite să indice provenienţa socială. Prejudecata că străinul/evreul ar fi mirositor 
este o problemă de receptare a alterităţii la nivelul mentalităţii populare, conform prin
cipiului cel diferit miroase diferit. Evreica, în schimb, pare a deţine un loc privilegiat 
în mentalul colectiv. Expresii româneşti admirative, de genul ovreicuţă frumoasă ! (în 
Muntenia) sau jidăncuţă frumoasă! (în Moldova) erau uzuale în rândul ţăranilor. Zicalele 
din folclorul românesc scot în evidentă calităţile femeii, de tipul O am pe româncă, I 
Pentru că ştie să gătească/ Şi pe ţigancă, /Pentru că ştie să iubească ; sau „La tinereţe 
omul, fiind dornic de dragoste îşi ia o ţigancă pentru că sunt mai focoase; mai încolo, 
vrând să strângă avere şi să înainteze, îşi ia o evreică, pentru că sunt frumoase şi le 
duce mintea ; apoi, dorind să mănânce bine, îşi ia o unguroiacă ; iar la bătrâneţe, vrând 
săi se facă pomenile după ce moare, îşi ia o româncă" (Oişteanu, 2004, p. 94). Statutul 
social este conferit şi de meseria pe care o desfăşoară celălalt. Potrivit zicalei 
înşală doi români, un armean doi greci, un ovrei doi armeni, evreul pare a ocupa primul 
loc la proba înşelării altora. Evreul îşi concentrează viata asupra mijlocului fundamen
tal de intermediere, care este banul. În folclorul românesc, evreul apare şi în ipostaza 
cămătarului, relaţia acestuia cu banul fiind subliniată mereu, în diferite forme. În men
talul colectiv românesc, imaginea evreului comerciant, cămătar sau cârciumar este tipică, 
pe când imaginea evreului agricultor este imposibil de închipuit : O să se întâmple când 
s-or întoarce evreii de la seceră sau când vor ieşi jidanii la seceră (Oişteanu, 2004, 
pp. 51, 39), adică „niciodată". 



295

 

.

EXPRESIA ALTERITĂŢII 

Concluzii 

În Dimensiunea românească a existenJei, Mircea Vulcănescu spunea: ,,Românii au 
admirat şi au criticat întotdeauna alte popoare. Pe român l-a cucerit totdeauna precizia 
şi eleganta mintii franţuzeşti, dar pe francez l-a găsit obraznic, meschin şi calic. A 
apreciat elanurile sentimentale ale rusului, dar pe rus l-a găsit inconsistent şi nesigur. 
Pe neamţ l-a găsit cam nebulos, dar l-a apreciat ca om cumsecade şi la treabă practic; 
cu nimeni nu s-a înţeles mai bine decât cu el. Pe polonez l-a găsit înfumurat, pe ungur 
mândru şi hain, dar sclipirea lui i-a luat ochii. Pe sârb prost, dar îndărătnic, şi pe bul
gar cinstit, dar tare de cap. L-a ispitit strălucirea grecului, dar pe grec l-a găsit înşelă
tor. Pe italieni i-a găsit foc de paie, buni de gură, dar la treabă tot de gură buni. Pe 
englez l-a găsit plicticos şi neînţelegător, dar socotit ca nimeni altul. Pe american 
simplu, dar masiv" (Vulcănescu, 1991, p. 20). 

Reflectând asupra ideilor prezentate de Vulcănescu, putem afirma că expresia alte
rităţii deschide drumul spre alte spaţii culturale, contactele românilor cu vecinii având 
un rol important în formarea proiecţiilor imaginare. Din perspectiva alterităţii, cultura 
celuilalt nu e doar o problemă de cunoaştere, ci şi una de sensibilizare. Suntem cine 
suntem prin limba pe care o vorbim, prin tradiţiile, valorile, principiile şi obiceiurile 
pe care le împărtăşim, prin seninătatea ontologică în care ne-am format, prin creaţia 
literară, filosofică şi artistică cu care am fost orientaţi spre o spiritualitate europeană. 
Limba reprezintă un foarte bun răspuns la provocările modernităţii. Limba este casa 
noastră, iar locuirile acesteia prin expresii, proverbe, zicători reprezintă un echilibru 
instabil între înăuntru şi în afară, creând un spaţiu protector şi, în acelaşi timp, expus 
acţiunilor lumii exterioare. Limba este un organism viu care se articulează în jurul 
opoziţiei dintre acelaşi şi celălalt, dintre identitate şi alteritate. Suntem diferiţi, suntem 
alţii, suntem altfel în foarte multe moduri. Alifelitatea românului (Mihăilescu, 2015) 
creează arhitectura celuilalt prin intermediul limbii. În relaţia eu-celălalt, identitate-alte
ritate, vorbim limbi diferite, dar, în oricare dintre ele, exprimăm aceleaşi idei şi aceleaşi 
sentimente, ceea ce înseamnă că avem, de fapt, un fond comun, un fond identic, ascuns 
însă în limbă. Limba fiind un organism viu, se poate conchide că şi expresiile, prover
bele, zicătorile cunosc schimbări de sens şi dobândesc noi semnificaţii, creând un 
imaginar lingvistic, în care sinea este redescoperită prin intermediul celuilalt, iar celălalt/ 
altul/străinul este (re)descoperit prin filtrul propriilor aspiraţii şi experienţe: Străinii 

deopotrivă să se cinstească cu noi, c-asemenea şi noi să ne cinstim, când vom fi străini 
şi noi 


