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Alteritate negativă. Evreul şi romul
în memoria limbii române
Lavinia-Iunia Vasiu

De ce e Celălalt altfel/astfel?
E bine-cunoscut faptul că identitatea nu reprezintă o afirmare de sine indiferentă la
Celălalt, ci se construieşte întotdeauna printr-un joc în doi : Eul se raportează la un
Altul fascinant, atrăgător, cu care rezonează şi pe care îl integrează sau pe care doreşte
să-l integreze, dar şi la un Altul repugnant , de care se delimitează şi pe care îl construieşte, atribuindu-i trăsături în opoziţie cu sistemul propriu de valori. Prin urmare,
imaginea despre sine este formată din apartenenţe (ne plac caracteristicile cuiva şi dorim
să fim ca el sau ne simţim ca el - aproapele nostru, semenii noştri) şi din la fel de multe
excluderi (apartenenţe pe care le refuzăm, proiectându-le adesea în alterităţi iremediabile)
(Mihăilescu, 2015, p. 64). Celălalt este indispensabil eului pentru autoproiecţiile identitare, în ipostaza sa pozitivă, dar mai ales în cea negativă : când duşmanul nu există,
acesta trebuie inventat, construit, căci în raport cu el evaluăm propriul sistem de valori
(Eco, 2017, p. 10). Atât identitatea, cât şi alteritatea reprezintă, în primul rând, categorii mentale, ,,comunităţi imaginate" (Mitu, 2017, p. 180), străinul-duşman (Altul
repulsiv) fiind, astfel, mai degrabă o închipuire autoreferenţială decât o realitate socială.
Asupra lui sunt proiectate în imaginar toate fricile şi apartenenţele pe care le respinge
eul, conştient sau inconştient: ,,Nu pentru că există un Celălalt ne temem de el, ci
pentru că avem temeri ajungem să ne imaginăm un Celălalt sau un altul în care să proiectăm temerile noastre" (Mihăilescu, 2018, p. 169); sau „Spune-mi de cine ţi-e teamă
cel mai mult ca să-ţi spun cine eşti!" (Mihăilescu, 2015, p. 66).
Dacă în societăţile tradiţionale Celălalt, în ipostaza sa repulsivă, era relativ uşor de
identificat, centrele „tari" care îşi defineau marginalii erau puţine, astăzi, în multitudinea de centre „secundare" care iau naştere mereu în societăţile moderne, fragmentate,
Celălalt este la tot pasul, luând diverse chipuri : ,, UE, desigur, care ne-a obligat să ne
închinăm ţara - şi uite unde am ajuns ! ; liberalii vânduţi Occidentului, pesediştii vânduţi Moscovei, clasa politică în ansamblul ei sau guvernul tehnocrat de «vânduţi» ;
necreştinii, în general [...] ; papistaşii, care ne ameninţă ortodoxia; islamiştii, care îşi
construiesc ditamai moscheea în capitala noastră şi vor să ne confişte credinţa (deşi nu
turcii sau arabii din România au cerut o moschee) ; ateii, care vor să scoată sfânta religie
din şcoli (deşi sunt cam 1 % din populaţie) ; [...] şi, nu în ultimul rând, acest Celălalt
sexual care vrea să ne spurce sfânta familie românească ... " (Mihăilescu, 2018, p. 170).
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Totuşi,

indiferent că vorbim despre un Celălalt de altă etnie, de altă rasă, de altă condiţie socială, de altă religie etc., logica alterităţii este mereu aceeaşi : imaginarul despre
Altul în ipostaza sa negativă, de duşman, se construieşte prin diferenţă - el este
închipuit ca fiind tot ceea ce nu este şi nu îşi doreşte să fie eul.
Discuţia despre un Celălalt reprezentativ pentru alteritatea „temută" în societatea
românească se poate concentra pe rom şi evreu , cei doi străini iremediabili, proiectaţi
la polul negativ al alterităţii româneşti (şi nu numai) atât în societatea premodernă (tradiţională, ţărănească), cât şi mai apoi, în cea modernă (mai ales de la naşterea conştiinţei
naţionale şi după îmbrăţişarea ideologiei naţionalismului etnic, de inspiraţie herderiană - Mitu, 2017, p. 254) - deci pe o perioadă suficient de lungă, care permite, de
aceea, analiza la nivelul mentalului colectiv „românesc".

Imaginar: arhetipuri sau modele istorice?
Pe de o parte, imaginarul referitor la străinul etnic în ipostază negativă se construieşte
pe baza unor constante ale spiritului uman (deci nu a unor structuri atemporale ale
„psihicului poporului român"), iar pe de altă parte, acest imaginar este condiţionat
istoric şi cultural (deşi mai degrabă la nivel european, occidental sau răsăritean, decât
strict „românesc"). Aşadar, cele două linii deschise în cercetarea imaginarului - una
care vede în acesta un produs al ansamblurilor de arhetipuri ce caracterizează gândirea
umană în general (Gilbert Durand), completată azi de descoperirile recente din domeniul
neuroştiinţelor, şi alta care tinde să o anuleze pe prima în favoarea modelelor condiţionate
istoric şi social (Jacques Le Goff) - nu se exclud reciproc, ci se completează, reprezentând, în fapt, două paliere ale aceleiaşi construcţii: imaginarul (Boia, 2000b, p. 17).
Astfel, de exemplu, în cartea sa Imaginarul violent al românilor , urmărind bazinul semantic al violenţei lingvistice din spaţiul public din a doua jumătate a secolului
al XIX-iea până în perioada posttotalitară, Ruxandra Cesereanu identifică, pe de o parte,
nişte constante (cele nouă registre ale imaginarului lingvistic violent al românilor, activate toate într-o măsură mai mare sau mai mică în toate perioadele delimitate) care pot
reflecta coordonatele stabile, permanente, pe care e construit Altul repulsiv, duşmanul,
iar pe de altă parte, conţinutul condiţionat social şi istoric al categoriei împotriva căreia
e îndreptat acest limbaj violent : liberalii (greco-bulgărimea) şi evreii la finalul secolului al XIX-iea, evreii în perioada interbelică şi în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, când antisemitismul era expresia principală a naţionalismului românesc, ,,duş
manii poporului" în comunism, cei anti-FSN (Frontul Salvării Naţionale) şi evreii (din
nou, un antisemitism cu motivaţii naţionaliste) în postcomunismul românesc etc. (Cesereanu,
2016, pp. 9-158).
În mod similar, dacă se urmăreşte excluderea pe criteriu în principal etnic, trebuie
luate în considerare ambele paliere ale imaginarului: unul mai puţin afectat de diacronie, la nivelul nucleelor din mentalul colectiv, care stau la baza construirii imaginii despre un Celălalt depreciat, al schemelor inconştientului colectiv, şi altul mai
supus schimbărilor istorice, ce are în vedere reprezentarea duşmanului etnic, în discursul public din diferite perioade, de la sfârşitul secolului al XIX-iea (când, de altfel,
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începe să se contureze şi ideea naţionalismului românesc) şi până în zilele noastre.
Desigur, se poate argumenta că „e plină ţara de ţări" (Ion Conea, apud Mihăilescu,
2018, p. 195) şi că este permanent vorba despre mai multe viziuni diferite şi coexistente
în orice societate (vezi, de exemplu, în societatea contemporană, în paralel, viziunea
de dreapta - ,,iluminist-tiganofobă" - şi viziunea de stânga şi ideologia multiculturalistă - ,,romantic-romafilă", Mihăilescu, 2015, p. 66), o observaţie pertinentă, de
altfel, mai ales în contextul în care a vorbi despre „psihologia poporului" ar presupune
o viziune antiistorică şi esenţialistă, perspectivă considerată astăzi în unanimitate ca
fiind „depăşită". O abordare cât mai „corectă" a temei duşmanului etnic ar trebui să
urmărească modul în care se construieşte în termeni negativi (indiferent de multitudinea viziunilor care ar exista într-un moment sau altul într-o societate) străinul etnic
în imaginar, pe baza schemelor conceptuale general umane (deci nu caracteristice
„psihologiei poporului român", în mod special) şi în jurul unor coordonate determinate
cultural la nivel european, şi cum s-au păstrat acestea în memoria limbii române , în
mod particular.

Limba ca oglindă a imaginarului
Care ar fi legătura dintre aceste scheme conceptuale şi coordonate determinate cultural şi limbă? Perspectiva (ultra)culturalistă Sapir-Whorf (în tradiţie humboldtiană),
conform căreia gândirea e dependentă de limbaj, limba (limitările lexicale şi morfosintactice) impunând viziunea asupra realităţii şi funcţionând aşadar ca un soi de filtru
care îi lasă pe vorbitorii ei să vadă doar fragmente ale unei realităţi integrale (Antohi,
1998, p. 145), pare astăzi depăşită, preferându-se o viziune mai puţin orwelliană,
anume că limba reflectă (şi poate influenJa uneori) cultura (în sensul de „sistem de
concepte şi atitudini transmise istoric" - Geertz, 1979, p. 89). Se poate porni de la
ideea că analiza culturală poate beneficia de informaţii esenţiale venite dinspre domeniul lingvisticii (mai cu seamă dinspre cel al semanticii), manifestările lingvistice
reflectând, păstrând şi influenJând în grade diferite moduri de viată şi de gândire
specifice unei anumite societăţi (sau comunităţi lingvistice), oferind deci indicii valoroase pentru înţelegerea culturală. Imaginarul colectiv cultural (românesc, european,
occidental etc.) este unul singur, în esenţă, având vizibilitate în diverse domenii (istorie, politică, literatură etc.) şi datorită manifestărilor sale lingvistice (lexic, frazeologie, paremiologie, discursuri specifice).
Limba este, aşadar, oglindă şi purtător ale imaginarului. De aceea, o analiză a
modului în care sunt reflectate stereotipurile negative privind alteritatea etnică în faptele
lingvistice poate fi relevantă pentru identificarea nucleelor activate în construirea Celuilalt
în imaginar. Stereotipurile nu trebuie înţelese limitativ, în perspectivă strict sociologică,
ci mai ales în perspectivă etnolingvistică, cognitivistă, în direcţia deschisă de Lippmann
(1922), continuată de Putnam (1975) şi, mai recent, de Bartminski (2007), care accentuează funcţia cognitivă a acestora. Având în vedere că gândirea umană în general
lucrează cu categorii, este firesc ca stereotipurile (derivate din aceste mecanisme de
categorizare simplificatoare a lumii înconjurătoare) să caracterizeze nu numai imaginile

ALTERITATE NEGATIVĂ. EVREUL ŞI ROMUL ÎN MEMORIA LIMBII ROMÂNE

299

grupurilor etnice (despre care este vorba aici), ci şi ale tuturor experienţelor umane
(fiinţe, lucruri, fenomene), precum şi imaginile mitologice şi ideologice (Bartminski,
2017, p. 115). ,, Nu putem cuprinde mental realitatea înfăţişată simţurilor noastre, haotică
şi diversă, decât dacă o înghesuim în sertăraşe şi în cutiuţe bine delimitate." (Mitu,
2017, p. 54) Stereotipurile etnice sintetizează caracteristicile şi le combină în imagini
Gudecăţi descriptive: X este aşa şi aşa), modele/tipare Gudecăţi evaluative: X este şi
ar trebui să fie aşa şi aşa) şi, uneori, în imagini mitologice Gudecăţi mitologice : X ar
puteafi aşa şi aşa) (Bartminski, 2017, pp. 121-122). Prin urmare, trebuie avute în vedere
stereotipurile (româneşti - europene - general umane) utilizate în construirea alterităţii
(etnice) negative (alteritate reprezentată de cele două figuri care împărtăşesc în mentalul
românesc aceeaşi soartă, fiind situate la polul negativ : evreul şi romul) şi modul în care
sunt ele reflectate în şi conservate de limbă.
,,Dovezile lingvistice" luate în considerare se constituie, pe de o parte, din expresii,
clişee, metafore şi colocaţii frecvente din discursul public al perioadelor delimitate mai
jos (dimensiunea sociologică a imaginarului), iar pe de altă parte, din termeni depreciativi, supranume, porecle, sensuri secundare ale unor lexeme, expresii, proverbe şi
zicători, care nu sunt sau nu pot fi neapărat plasate în timp, dar care reflectă elemente
ale gândirii tradiţionale, constante ale mentalului colectiv în imaginarea duşmanului, a
Celuilalt în negativ fotografic (dimensiunea antropologică a imaginarului).
La nivelul discursului public românesc, în toate etapele istorice, violenţa verbală,
injuriile, ofensele, mai mult sau mai puţin mascate, au fost mereu prezente, singura
diferenţă dintre perioade constând în identificarea şi definirea unui Celălalt diferit,
căruia să i se adreseze în funcţie de circumstanţele sociopolitice (Cesereanu, 2016).
Deşi ocupanţii poziţiilor de centru şi de periferie nu sunt niciodată definitiv fixaţi,
figurile autorităţii/normalităţii şi ale alterităţii modificându-se de la un secol la altul,
de la o perioadă istorică la alta (vezi, de exemplu, lumea rurală în imaginarul societăţii occidentale, văzută ca „seva societăţii", în secolul al XIX-lea, dar ca „antiteza
civilizaţiei", în contemporaneitate, sau sărăcia, ca binecuvântare în Evul Mediu şi ca
serioasă bază de marginalizare din secolul al XIX-lea până azi - Boia, 2000b, p. 130),
străinul etnic pare să fi ocupat în mod recurent (chiar dacă, uneori, alături de alte
tipuri de străini) poziţia de marginal, de Altul repulsiv - căci, aşa cum explică Sorin
Mitu, românii şi-au definit naţiunea pe considerente etnice şi culturale, îmbrăţişând
deci modelul naţionalismului etnic , de tip herderian, spre deosebire de alte naţiuni
(cea franceză, de pildă), care au adoptat modelul naţionalismului civic (Mitu, 2017,
p. 254).
Astfel, după mijlocul secolului al XIX-lea (prima Constitufie a României, 1866,
cu faimosul articol 7, conform căruia doar străinii de rit creştin puteau dobândi cetă
ţenie română) şi până după Primul Război Mondial (Constitufia din 1923, prin care
România acorda, la cererea Occidentului, totuşi, cetăţenie evreilor săi), când România
e văzută drept cea mai antisemită ţară din Europa, antisemitismul fiind o adevărată
,,instituţie de stat" (Iancu, 2006, pp. 8, 21), personalităţile vieţii intelectuale şi politice se exprimă fără rezerve faţă de „chestiunea evreiască", atitudinea discriminatorie
a acestora având, totuşi, mai degrabă raţiuni economice şi/sau naţionaliste (Eminescu,
Maiorescu) şi, mai rar, rasiale sau religioase (Vasile Conta, A.C. Cuza) (Petreu, 2011,
pp. 44-95).
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În perioada interbelică şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, principala
de manifestare a patriotismului şi de exprimare a Volkgeistului în toată Europa
era combaterea străinului, reprezentat, în principal, de evreu (Oişteanu, 2012, p. 28).
În această etapă, presa românească dobândeşte un puternic accent antisemit, iar titlurile şi sloganurile legate de demonizarea şi alteritatea evreilor (Pute ţara de jidani sau
Români şi românce, niciun ac de la jidani ! ) abundă în publicatii precum Axa Buna
Vestire Chemarea Vremii Cuvântul Porunca Vremii , Sfarmă-piatră etc. (Cesereanu,
2016, pp. 73-92). Nici romii nu sunt uitati în discursurile nationaliste ale epocii:
într-un raport justificativ pentru deportarea tiganilor din România, în 1942, Sabin
Manuilă conchide că, în ciuda toleranţei excepţionale a românilor, tiganii reprezintă, totuşi, ,,non-valori sociale şi nationale" şi „o primejdie rasială" (Oişteanu,
2012, p. 27).
În perioada totalitarismului comunist românesc, ,,inamicii" extremei drepte au fost
înlocuiti de „duşmanii poporului" (în general, oricine refuza aderarea la comunism),
împotriva cărora a fost îndreptată violenta verbală în publicapi precum Scânteia România
liberă, Tribuna poporului Contemporanul etc. (Cesereanu, 2016, pp. 93-114). În postcomunismul românesc, odată cu disparitia cenzurii şi atenuarea faimoasei limbi de lemn,
s-a produs o „descătuşare lingvistică" - pe fondul unei libertăp de exprimare prost
întelese, au fost promovate, din nou, calomniile, discursul injurios, derapajele verbale
şi, în general, violenta în limbaj (Cesereanu, 2016, pp. 16, 137, 237; Zafiu, 2007,
p. 90). Discursul de tranzitie a fost dominat de emfază sentimentală, de pathos , fiind
formă
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caracterizat în primul rând prin polarizare semantică pozitivă şi, mai ales, negativă
(Zafiu, 2007, p. 194). Ziare precum Adevărul, Azi, Dimineaţa sau postul naţional de
televiziune oferă nenumărate exemple de strategii menite să trezească sentimente naţio
nale (acestea presupunând, din nou, respingerea străinului etnic - evreul, ungurul şi
romul) şi să incrimineze românii anti-FSN, susţinători ai partidelor istorice proaspăt
renăscute (Cesereanu, 2016, p. 237). În discursul presei ultranaţionaliste din anii 1990
s-au înregistrat în special violente de limbaj de natură antisemită : antonomază insultă
toare (brucani neulanderi), metafore xenofobe (,,troică evreiască") sau utilizarea
abuzivă a etnonimelor cu sens peiorativ (,,dragii noştri jidani") (Chelaru-Murăruş,
2007b, pp. 270-271).
Astăzi asistăm la un fenomen de fragmentare : dacă până acum, în celelalte perioade
delimitate, cu toate că erau temporar „câştigate", poziţiile de centru erau destul de clar
definite şi, odată cu ele, şi categoriile de marginali, în societatea actuală, centrele „tari"
sunt înlocuite de o multitudine de centre secundare, fiecare cu străinii săi. Într-o societate descentralizată, Celălalt se află peste tot şi este mereu altul, direct proporţional
numeric cu „centrele" secundare (Boia, 2000b, p. 132). Spre deosebire de celelalte
perioade, în care discursul public era caracterizat de o oarecare violenţă, în societatea
modernă, când fiecare grup minoritar, fiecare fost Celălalt repulsiv în oglinda inversată
a cuiva se simte îndreptăţit să ceară egalitatea cu majoritarii, cu „fostele centre", apare
corectitudinea politică, văzută mai ales ca un soi de „poliţie a limbajului" (în sintagma
lui Pascal Bruckner), al cărei scop principal (anacronic, neconform cu principiile
lingvisticii moderne, descriptive) este acela de a schimba/suprima (prescriptiv, deci)
sensul peiorativ al unor cuvinte. Corectitudinea politică a limbajului încearcă, aşadar,
să elimine din limbă orice atitudine discriminatorie care vizează o minoritate, plecându-se
de la premisa că limbajul poate modifica, în structura de adâncime, gândirea vorbitorilor - asemenea nouvorbei (newspeak) orwelliene, atât de des invocate în cercetările
referitoare la limba de lemn şi, mai recent, la limbajul corect din punct de vedere politic, văzut, datorită trăsăturii sale definitorii ( = exprimarea stereotipă), ca o variantă
modernă a acestei limbi de lemn şi putând fi numit „limbă de bumbac/de vată" (Volkoff,
apud Stoichiţoiu-Ichim, 2006c, p. 362). Prin urmare, este firesc ca exemplele relevante
pentru oglindirea imaginarului referitor la Celălalt de altă etnie să fie extrase din presa
perioadelor în care circulau fără oprelişti clişeele lingvistice şi colocaţiile comune : a
doua jumătate a secolului al XIX-iea şi prima decadă a secolului XX, perioada interbelică şi a celui de-al Doilea Război Mondial şi postcomunismul de dinaintea epocii
corectitudinii politice.
Totuşi, este cunoscut faptul că adesea pedagogia socială şi ceea ce este „permis" şi
vizibil la nivel de discurs public sunt distincte de evoluţia moravurilor şi a atitudinilor,
a stereotipurilor mentale şi a comportamentului social propriu-zis (Boia, 2000b, p. 131).
Este suficientă deschiderea internetului pentru a observa cum „vocea poporului" dovedeşte că stereotipurile negative legate de străini, născute în societatea tradiţională şi
dezvoltate în stereotipuri etnice în societatea naţională, au rămas întipărite în mentalul
colectiv (bancurile, care speculează din plin aceste clişee etnice, comentariile la diverse
articole pe subiecte legate de străinii etnici, chiar remarcile tendenţioase ale unora dintre
jurnaliştii de astăzi, rămase totuşi în zona familiar-ironică şi depreciativă - Chelaru-Murăruş,
2007b, p. 255): atacurile politice prin alogenizarea adversarului - deformarea
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numelor în politică pentru a le face să pară cât mai străine: Petrică Neulander/Petre
Roman (Zafiu, 2007, p. 266) - sau apelul la stereotipurile etnice negative în campaniile electorale (după evidenţierea originii alogene a candidatului). De aceea, pe lângă
extrasele din publicistică (clişee lingvistice, colocaţii frecvente), trebuie aduse în
discuţie şi sensurile noi adăugate unor cuvinte, apelativele argotice cu încărcătură
depreciativă intrate sau nu în limba comună, denumirile populare sau chiar regionale,
sintagme şi expresii, zicale şi proverbe, care nu pot fi întotdeauna încadrate într-una
dintre perioadele delimitate, unele dintre ele fiind astăzi chiar ieşite din uz, dar toate
constituind documente de limbă ce păstrează istoria unor concepte, care, în ciuda
reprezentării mai puţin frecvente (probabil) azi în limbă, au în continuare la bază
aceleaşi stereotipuri.

Cuvinte-cheie românesti?
Rânduiala si
•
• omenia
Anna Wierzbicka (1997) vorbeşte despre cuvinte-cheie pentru o anumită cultură (ele
aparţin limbii comune, au o frecventă relativ ridicată în uz, sunt centrul unei familii
frazeologice, apar frecvent în proverbe şi zicători, cântece populare, titluri de cărţi,
ziare etc. - Wierzbicka, 1997, p. 16), care, identificate şi studiate, ar reflecta fidel
modul de a gândi şi de a acţiona al unei societăţi. În ceea ce priveşte conturarea/definirea unei identităţi culturale româneşti, s-a vorbit adesea despre cuvinte-cheie precum
jale, dor urât omenie , rânduială (Amzăr, 2014, pp. 270-271). Se poate spune, de pildă,
că ultimele două ar fi concepte complexe ordonatoare, nuclee în jurul cărora se conturează autoimaginile din toate timpurile (tocmai datorită complexităţii lor şi multiplelor
lor valente) şi, implicit, heteroimaginile. S-a argumentat că aceste două concepte - omenia şi rânduiala - ar fi atât de intim legate de „psihologia poporului român", încât ar
sta la baza întregii filosofii de viaţă a acestuia (Ernest Bernea, Ovidiu Papadima, Dumitru
Cristian Amzăr). Astfel, românul exprimă ideea de ordine prin cuvântul rânduială, care
e concepută drept „ordine în gospodărie, ordine în lucrurile personale sau în treburile
comunale, ordine în ţară şi, mai ales, ordinea întocmită de Dumnezeu în lume" (Amzăr,
2014, p. 282). Oamenii care nu se abat de la această ordine normală a lucrurilor (,,legea"
divină şi omenească) sunt ,, în rând cu lumea ", ,, ca oamenii " cumsecade , cuviincioşi
sau cuvioşi (înrudite, ambele fiind moştenite din latină, derivate din lat. convenire
Amzăr, 2014, p. 267), sunt „oameni ai lui Dumnezeu", în vreme ce despre omul, lucrul
sau fapta care nu e în ordine, care „se abate de la tocmeala considerată bună" (Amzăr,
2014, p. 294), se spune că este nelegiuit sau ,,fără niciun Dumnezeu", ,, lucru/al dracului ". În explicaţia frumoasă a unei ţărănci din Zărneşti (1970), citată de Ernest Bernea:
,,De nu mai există rânduială, asta înseamnă că toate ălea au să moară. Unde nu e rânduială, nu e lege şi unde nu e lege, nimic nu poate să dureze. [...] Lucrurile sunt legate
aşa cume mâna de trup şi toate de suflet; nu le poţi desface, că atunci ele nu mai sunt.
[...] Toate merg laolaltă legate, merg prinse aşa cu rostu' lor până la frumuseţea lumii;
aici e o taină mare" (Bernea, 1985, pp. 239-241). Celălalt concept, omenia , e strâns
legat de primul, căci ,, omul de omenie " e cel care respectă rânduiala , expresia reprezentând norma morală supremă a românului (Amzăr, 2014, p. 266), fiind o calitate care
se pierde uşor: ,,Este destul să cadă cineva pradă lăcomiei pentru a-şi pierde omenia"
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câştigă

la fel de uşor: ,,e de ajuns să arate cineva o cât de mică
o mână de ajutor spre a-1 putea caracteriza ca omenos " (Amzăr,

2014, p. 136).
Cu siguranţă, aceste concepte au o importanţă deosebită ca nuclee în schemele mentale colective româneşti moştenite astăzi din societatea ţărănească, premodernă, dar ele
sunt cuvinte-cheie româneşti doar în măsura în care sunt greu traductibile în alte limbi,
din cauza multiplelor posibilităţi de interpretare. Prin faptul că acoperă foarte multe
aspecte, reprezentând concepte extrem de complexe şi cuprinzătoare, ele depăşesc ipoteticele cadre ale gândirii româneşti, iar orice heteroimagine care şi-ar justifica baza în
ele se construieşte, în fapt, pe un set de coordonate comune tuturor societăţilor premoderne, cutumiare (Mihăilescu, 2015, p. 45), coordonate cărora cele două concepte
româneşti Ie sunt supraordonate.
Aşadar corpusul lingvistic relevă faptul că jocul alterităţii e mereu acelaşi : Celălalt
depreciat, respins, duşmanul, se defineşte/construieşte în termenii diferenţei, în oglinda
răsturnată a Sinelui (A/nonA [-A] ) . Pentru imaginarul societăţilor premoderne, indiferent de către cine e reprezentat (de evreu, rom sau, de altfel, de orice Altul văzut
negativ, conţinutul acesta fiind variabil şi dependent de contextul socioistoric), Celălalt
negativ e construit de fiecare dată pe aceleaşi coordonate (care marchează, în sens invers,
sistemul de valori de la baza autoproiecţiilor identitare) : trăsături fizice care stigmatizează şi sunt marcă a trăsăturilor morale, barbarie , haos şi lipsă a armoniei, slăbiciune
morală şi fizică, păgânism/necredinţă, vicii şi păcate, nestatornicie , calitate inferioară,
nonumană etc. Deci ceea ce e cu adevărat românesc e reprezentat de opţiunile lingvistice,
de modul în care aceste coordonate sunt vizibile la nivelul expresiilor lingvistice autohtone (specificul lexical şi stilistic al limbii române).

Când Celălalt nu e tocmai „rupt din soare'~
Trăsături fizice stigmatizante
Conceptul larg de rânduială se referă şi la armonia şi proporţia portretului fizic. Aşadar,
orice trăsătură care atentează la această ordine scoate din „rândul lumii" şi plasează în
alteritate. Astfel, e firesc ca trăsăturile fizice stigmatizante să reprezinte o constantă în
construirea imaginarului despre Celălalt negativ. Dacă, în sistemul propriu de valori al
societăţilor tradiţionale, albul, ca lipsă a culorii, şi lumina, ca strălucire şi claritas
venind de la astrul zilei şi de la divinitate (Evseev, 2001) -, ocupă un rol central (vezi
„florile dalbe", asociate frumuseţii fără seamăn şi purităţii, căci dalb însemna mai ales
puritate rituală, obligatorie în toate riturile de iniţiere ; blestemele, care trădează înţe
legerea pozitivă a luminii: ,,Bată-te-ar întunericul!"; Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana,
care sunt „rupţi din soare" - ,,la soare te puteai uita, dar la dânşii, ba" ; prinţesele
„bălaie" din basmele româneşti, dar chiar şi reprezentările lui Iisus ca fiind blond în
majoritatea operelor de artă), Celălalt va fi depreciat şi pentru faptul că are culoare
(diferită) - vezi expresia „a fi harap", cu sensul „a fi negru, urât " (Zanne, VI). Apar,
aşadar, stereotipurile cromatice identitare : în conştinta populară, tipul etnic care aproape
invariabil îi corespunde omului negru este romul, iar cel asociat omului roşu este evreul.
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Astfel, în argou, plecându-se de la caracteristica cromatică, romul este numit: în
registru ironic-glumeţ, dar depreciativ totodată - bronzat, tuciuriu , ciocolată, caramea
(Volceanov, 1998), balaoacheş (construcţie populară glumeaţă, compusă din bălai şi
oacheş - ,,negru la faţă", DLR 1/1), gaşper/gaşperiţă (DA 11/1, probabil de la numele
Gaspar al unuia dintre „cei trei magi de la Răsărit", reprezentat ca rege maur, Tagliavini,
apud Chelaru-Murăruş, 2006, p. 260; Zanne, VI); în încercări eufemistice - de culoare
colorat ; sau în registru avimorf depreciativ-ofensator - cioară, cioroi (Volceanov, 1998),
cioropină (DLR 11/1, contaminare între cioară şi arăpină, ,,om smead, negru la faţă")
etc. Tot în legătură cu stigmatizarea romilor pe criteriu cromatic pot fi puse şi zicalele
,,Pe ţigan de-I vei spăla, tot negru va rămânea" sau „Ţiganu-i ca căldarea nespoită"
(folosită „ca să râdă de faţa lui arămie" - Zanne, VI), precum şi expresia „a fi faraon",
cu explicaţia „ 1. a fi negru , întăciunat ca dracul ; 2. se zice în batjocură ţiganilor"
(Zanne, VI). Când apar în pamfletele eminesciene, romii sunt descrişi ca români în
negativ fotografic: ,,cioro-horo, rumânaş de laie, alb ca pana corbului" (Cesereanu,
2016, p. 22). Până acum aproximativ un deceniu, când au început monitorizările presei
şi luările de poziţie cu ajutorul cărora au fost eliminate unele excese, în presa românească
se mai întâlneau încă „eufemisme" care trădau o atitudine ironic-depreciativă: ,,artistul,
însoţit de şapte tovarăşi coloraţi şi de nădejde" (Libertatea , 3647, 2002, apud Zafiu,
2007, pp. 163-164) ; ,, sunt însă prea mulţi alţii, cam bruneţi, care, fără să te întrebe, îţi
aruncă nişte zoaie pe maşină" (Libertatea , 5079, 2006, apud Zafiu, 2007, pp. 163-164).
Referitor la deprecierea pe criteriu cromatic reflectată în faptele de limbă, poate fi
amintită denumirea populară a unor fenomene, plante sau animale (prin transfer metaforic, pornindu-se de la fantasma omului negru). Astfel, cuvântul ţigan denumeşte diverse
specii de animale domestice cu părul sau lâna de culoare neagră, un tip de struguri negri
sau cu negi etc. , iar bucăţile mici de funingine care sar atunci când se face focul sunt
numite popular tot ţigani (Chelaru-Murăruş, 2006, p. 257). Adjectivul ţigănatic/ţigăncos
califică, în general neutru, totuşi, ,,un om cu pielea neagră, brunet, oacheş" (DLR XII).
În ceea ce priveşte celălalt stereotip cromatic identitar - omul roşu, identificat cu
evreul, ,,dovezile" la nivel de expresie lingvistică „încetăţenită" sunt mai puţine, dar
există. Zicala populară „Jidovul e stropit de cocoşul roşu" face trimitere la o legendă
românească potrivit căreia, atunci când i-au spus Fecioarei Maria că Iisus va învia dacă
şi cocoşul din supa pe care urmau să o mănânce va învia şi va bate din aripi, evreii au
fost stropiţi cu apă clocotită/sânge de cocoşul înviat în faţa lor, rămânând astfel pestriţaţi (pistruiaţi) pe faţă şi pe corp (Schwarzfeld, 2004, pp. 45-46). În iconografie, Iuda,
evreul prototipic, e înfăţişat ca având barba şi părul roşii (vezi, de exemplu, Costin
Petrescu, interiorul bisericii din Şcheii Braşovului - Pădurean, 2011). În literatură,
exemplele în care sunt folosite aceste stereotipuri abundă: în nuvela La ţigănci (1959),
Mircea Eliade utilizează ca semn etnic identitar pentru prostituata evreică „părul roşu
aprins" ; iar mai recent, un alt personaj „marcat" cromatic este „jidanca afurisită" din
Orbitor (Cărtărescu, 1996, 2002, 2007), cu părul „ca flacăra" şi pielea „numai pistrui"
(Oişteanu, 2012, pp. 82-83). Acest stereotip cromatic identitar se întâlneşte şi în discursul politic, de la supranumele de „jidan roş", atribuit de ţărani şi boieri domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, pentru că ar fi încurajat imigrarea evreilor în secolul
al XIX-iea, până la frecventele referiri la reprezentanţii „roşcaţi" ai „conspiraţiei
iudeo-masonice" ale lui Corneliu Vadim Tudor, de exemplu, de la sfârşitul secolului XX
(Oişteanu, 2012, p. 84).
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Asocierea luminii, a strălucirii, a clarităţii cu natura divină duce inevitabil la corespondenta negru/roşu-demonic. Cel care se abate de la rânduială (prin culoarea diferită,
de această dată) nu mai e „omul lui Dumnezeu", ci „al dracului". Astfel, imaginea
evreului roşu şi cea a romului negru se suprapun, în mentalul colectiv, peste imaginea
diavolului şi datorită culorilor caracteristice. Barba evreului ajunge să fie identificată cu
barba roşie a diavolului din drama medievală, în graiurile transilvănene, de exemplu,
barba jidovească desemnând o „barbă ca de ţap" (ALR, I). Asocierea se face şi în
proverbe: ,,Jidanul cu barbă roşie duce pe dracul la poştie" (Schwarzfeld, 2004, p. 26;
Zanne, VI). Când ilustrează basmul săsesc Cei trei Barbă-Rnşie, pictorul şi graficianul
român Ion Bărbulescu (B 'Arg) le conferă o identitate etnică (prin accesorii şi trăsături
faciale) celor trei diavoli cu barba roşie : aceştia sunt evrei (Pădurean, 2011, pp. 54-55).
De asemenea, în mitologia populară românească, omul roşu este piază rea, fiind asociat
cu diavolul: ,,De omul roş, spân şi însemnat să te fereşti, că-i buclucaş/ca de dracul"
(Şăineanu, 1978, p. 25), diavolul fiind eufemistic denumit, în popor, şi Cel cu tichie
roşie. Pe de altă parte, conform credinţelor populare, diavolul - ,, tot aşa de negru la
suflet, pe cât de negru e la chip" (1.-A. Candrea, apud Chelaru-Murăruş, 2006, p. 259),
cel numit popular şi Întunecatul - se înrudeşte aşadar şi cu romul prin culoarea sa
neagră, malefică, dovadă şi numeroasele apelative cu semantism dublu diavol/ţigan :
cornurat boroi tartor , Sarsailă, faraon etc. (Chelaru-Murăruş, 2006, p. 259).
Dacă, la nivel facial, eul valorifică simetria şi proporţia, ca semne ale normalităţii
şi ale bunei rânduieli , în mod automat, Celălalt imaginar în ipostază negativă va avea
un semn fizic distinctiv, care intervine în armonia feţei. Astfel, în construirea imaginii
Celuilalt negativ, câte o trăsătură (cel puţin) iese în evidenţă, fiind îngroşată până la
caricatură: nasul, în cazul evreului, şi buzele, în cazul romului. În graiurile din
Transilvania, nasul jidovesc desemnează „nasul coroiat" (ALR, I), iar romule desemnat
depreciativ, în argou, prin buzat (Croitoru Bobârniche, 1996). Este relevant de precizat
aici că aceeaşi componentă a imaginarului se reflectă puternic şi în caricaturile din
Porunca Vremii (anii 1930), care înfăţişau „evrei năsoşi şi buzoşi" (Cesereanu, 2016,
p. 84).
În fine, tot referitor la aspectul fizic, trebuie amintite trăsăturile distinctive în ceea
ce priveşte părul : prezenta bărbii şi a perciunilor, la evrei, a părului nepieptănat şi a
bărbii, la romi, în ambele situaţii aceste elemente trădând, la nivelul mentalului colectiv, sălbăticia, lipsa de civilizaţie şi cultură, de rânduială (discutate în detaliu mai jos).

Când Celălalt nu e „ca oamenii'~ Sălbăticie, haos, dezordine
Celălalt

nu e asemănător cu Sinele şi din punctul de vedere al gradului de civilizaţie,
identitare sălbatic-civilizat i se suprapune adesea opoziţia bărbos/pletos tuns/bărbierit. Este actualizată aşadar ideea de haos, dezordine, sălbăticie, neorânduială,
reflectată, în primul rând, la nivelul înfăţişării : străinul etnic are un aspect neîngrijit,
acesta purtând barbă - ,,Şede-şede-onjid bătrân/ Cu barba de păr păgân" (din colindele
populare româneşti - Oişteanu, 2012, p. 61). Similar, o anecdotă românească trădează
concepţia veche potrivit căreia calitatea de om intră doar în autoproiecţiile identitare :
străinul este redus la statutul de ne-om sau de mai puţin om decât Sinele, barba jucând
iar

opoziţiei

306

PATRIMONIU

ŞI

IMAGINAR LINGVISTIC

un rol important în marcarea diferenţei. Astfel, snoava spune că, după ce a fost la băr
bier pentru prima dată în viata lui, un ţigan merge apoi la cârciumă pentru a se face
remarcat, dar, când vede că nimeni nu-i dă atenţie, exclamă, totuşi, mulţumit: ,,Domnul
fie lăudat, iată-mă, că-s om acum!" (Oişteanu, 2012, p. 38). Tot ca expresie a sălbăticiei Celuilalt apar perciunii (vezi expresia „ca ovreiul perciunat", utilizată pentru a-l
caracteriza pe omul care vrea să înşele - Zanne, VI-, sau faptul că, la începutul secolului XX, revista democrată Adevărul literar şi artistic era numită, în batjocură, fiind
considerată „jidovită", Perciunul literar şi artistic - Oişteanu, 2012, p. 72) şi părul
nepieptănat. (De la Jiganii de laie/lăieşi, nomazi neintegraţi social, a derivat şi termenul
popular lăieJ/lăieş, care înseamnă „om cu înfăţişare neîngrijită, cu părul lung şi nepieptănat" - DEX; DAR, apud Chelaru-Murăruş, 2006, p. 255).
Şi, dacă cel neasemănător cu Sinele şi respins de acesta e proiectat într-o alteritate
„sălbatică", este firesc ca imaginarul să conţină elemente din registrul olfactiv, care să
scoată în evidentă igiena precară şi murdăria acestuia : ,,Aşa a fost să fie ca nimănui/
Să nu-i miroasă murdăria lui,/ În schimb, pe vrute sau nevrute,/ Parfumul altuia îi pute"
(T. Arghezi, apud Oişteanu, 2012, p. 105). Este bine-cunoscut faptul că, în general,
grupul majoritar îi percepe pe marginali ca fiind murdari şi urât mirositori: pentru
englezi, irlandezii miros urât şi sunt murdari, pentru albi, negrii şi ţiganii, iar pentru
bărbaţi, femeile: ,,Abraham pute-a usturoi,/ Dar Sara pute cât doi" (Oişteanu, 2012,
pp. 105-106). Astfel, spaţiul e împărţit în două: o parte îngrijită, curată, frumoasă şi
plăcut mirositoare, şi alta neîngrijită, murdară, urâtă şi puturoasă: ,,Curăţenia, în acest
sens, este altceva - şi mult mai mult - decât a da cu mătura : îngrijirea este un imperativ moral categoric, iar curat/murdar devine, astfel, izomorf cu frumos/urât şi chiar
cu sacru/profan" (Mihăilescu, 2013, p. 231). Colocaţia evreu/rom - a puJi este adesea
întâlnită în presa diverselor perioade (anii 1930, 1990), astfel că, printre sloganurile
gazetei Porunca Vremii , reprezentativă pentru imaginarul lingvistic violent al extremei
drepte româneşti (anii 1930), se numărau şi unele ca Pute Jara de jidani (Cesereanu, 2016,
p. 89), iar colocaţia jidan împuJit a supravieţuit până în zilele noastre (Chelaru-Murăruş,
2007a, p. 270). Pentru ilustrarea aceleiaşi idei, poate fi menţionată aici deja cunoscuta
ofensă „ ţigancă împuţită" adusă unei jurnaliste, în 2007, de către preşedintele de atunci
al României, Traian Băsescu. Faimoasă este şi replica unui primar din România care,
în 2012, aflând că, dintre familiile de romi pe care el le mutase într-o zonă contaminată
(laboratorul chimic al unei foste uzine), mai multe persoane ajunseseră la spital, a
,,justificat": ,,S-or fi intoxicat de la curăJenie" (Mihăilescu, 2013, p. 296).
De asemenea, existenta în limbă a unor expresii şi zicale precum „mai urât (murdar)
ca la jidani" (Schwarzfeld, 2004, p. 40), ,,jidan şi curat nu se poate", ,,Pitpăduchi !
Pitpăduchi ! La jidovi pe spinare fac păduchii masă mare!", ,,a fi ovreică", cu sensul
de „a fi murdară" (Zanne, VI) reprezintă o dovadă a prezenţei acestei componente a
imaginii străinului etnic în mentalul colectiv tradiţional. Prin transfer metaforic cu baza
în stereotipul olfactiv identitar, în limbajul popular din Transilvania şi Bucovina, jidani
jidov denumeşte o goangă urât mirositoare. Totuşi, trebuie precizat că, cel puţin în cazul
evreului imaginar, mirosul neplăcut pe care îl degajă este asociat şi cu legăturile sale
cu diavolul: după credinţa medievală, evreul are acelaşi miros ca şi cel al vrăjitorilor
(Schwarzfeld, 2004, p. 45) - în acest sens, vezi proverbul „Să mănânci la jidan şi să dormi
la armean", interpretat ca făcând referire fie la credinţa conform căreia evreul face
farmece (Schwarzfeld, 2004, pp. 31-36), fie doar la murdăria din casa acestuia (Zanne, VI).
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Se poate afirma că stereotipurile olfactive prin care sunt caracterizaţi romul şi evreul
imaginari ar putea avea şi o explicaţie pragmatică, realistă, ele putându-se baza pe situaţia socială a romului şi a evreului reali. Romul vede în venit o necesitate , nu valorizează
proprietatea, iar raţiunea vieţii sale nu e acumularea de avere, ci supravieţuirea (Mihăilescu,
2014, pp. 17-18), asemenea ţăranului din societăţile tradiţionale, astăzi depreciat la
rându-i (vezi expresii precum „a fi ţăran/cioban", cu sensul „a fi necivilizat"). În plus,
având în vedere perioada lungă în care romii au avut statutul de robi pe teritoriul românesc (de la finalul secolului al XVII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea), este
firesc ca stereotipurile depreciative legate de condiţia socială inferioară a acestora să fie
vizibile şi la nivelul limbii: ,,Poftă bună, boierule! Fugi de-aici, ţigane! " (expresie
folosită şi astăzi, prin extensie, la adresa oricărui străin neintegrabil - Mihăilescu, 2015,
p. 58), ,,Crapă pietrele de frig şi ţiganii în ilic", ,,Traista săracului e traista ţiganului"
(Zanne, VI). Prin urmare, romul a fost şi este asociat sărăciei în mentalul colectiv şi,
ca o implicaţie, lipsei de igienă, de unde şi elementele olfactive. Pe de altă parte, deşi
există mai multe stereotipuri referitoare la starea materială bună a evreului imaginar,
imaginea evreului sărac, care trăieşte în mizerie ar putea avea baze reale în sărăcia
caracteristică ghetourilor şi stetl -urilor sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol
XX (Oişteanu, 2012, pp. 90-94). De notat că, indiferent de perioadă şi de context politic, condiJia socială (bună sau rea) a reprezentat mereu un criteriu de marginalizare.
Noţiunile de sărăcie/bogăJie, având posibilităţi multiple de înţelegere, intră alternativ
în construcţia autoimaginilor şi a heteroimaginilor. Astfel, în funcţie de modelul de
discurs avut la bază (creştin, socialist, capitalist), săracul poate fi înţeles ca sărac-vietimă, sărac-sortit sărăciei, sărac-vinovat, limba română oferind variante numeroase
pentru a marca diferenţele de atitudine: sărac, sărăntoc, defavorizat, sărma,n, amărât,
necăjit, pricăjit etc .. Bogatul, la rândul lui, apare în mai multe ipostaze : bogatul-merituos
bogatul-criminal bogatul-norocos etc. (Zafiu, 2007, p. 129). Celălalt respins poate fi
ori bogat, ori sărac (întotdeauna varianta conotată negativ - vezi imaginea evreului bogat,
construită pe ipostaza bogatului-criminal, în opoziţie cu cea a evreului sărac şi murdar,
din ghetou: jidănaş însemna „evreu tânăr, pipernicit, sărac, zdrenţuros" - DLR 11/11),
în funcţie de discursul adoptat de centru.
Dar, în mentalul colectiv, ,,sălbăticia" celuilalt se reflectă şi la nivelul obiceiurilor
culinare. Preferinţele în ceea ce priveşte mâncarea devin indici de civilizaţie. Şi cum
întotdeauna Celălalt este mai puţin civilizat decât Noi, îi atribuim acestuia înclinaţii
culinare inferioare alor noastre. Un exemplu amuzant, în acest sens: se pare că, la
începutul secolului al XIX-lea, românii şi-i imaginau pe bulgari drept zarzavagii; şi
invers, bulgarii îi vedeau pe români mămăligari, prejudecată care a supravieţuit până în
zilele noastre (Pădurean, 2011). Chiar dacă în auto imagini pâinea şi mălaiul sunt valorificate pozitiv (grâul şi porumbul fiind „cele două temelii ale hranei", strâns legate şi
de munca pământului, sacră pentru societatea ţărănească - Papadima, 2015, p. 104),
exprimând metonimic spiritualitatea etnică (în acest sens, vezi faimoasa replică din
decembrie 1989 „A explodat mămăliga ! ", metonimia fiind preluată şi utilizată până
astăzi de către jurnalişti : De ce explodează greu mămăliga la români - 2019, Mămăliga
n-a explodat, a fost dinamitată - 2017, A explodat mămăliga la BNR - 2019 etc.), în
heteroimaginile bulgarilor (şi nu numai) acestea apar ca semne ale condiţiei inferioare. Iată,
deci, un alt exemplu elocvent că logica alterităţii negative e aceeaşi şi doar conţinuturile
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diferă

de la o cultură la alta, de la o etapă istorică la alta. E cumva ironic faptul că,
deşi, la finalul secolului al XIX-iea, românii şi i-au închipuit pe maghiari ca fiindu-le
inferiori şi din cauza faptului că erau consumatori de carne de porc (vezi, de exemplu,
caricatura din Şopârla, anul I, nr. 9, 1893, care alătură imaginea unui porc uneia care
reprezintă un ungur, caricatură însoţită de mesajul „Cine din doi e Ianoş baci?" Pădurean, 2011, p. 145), astăzi se poate constata că, dacă eşti ceea ce mănânci, atunci
românii pot spune „Noi suntem porc! " - ,,Să mă ierte vegetarienii, dar asta e cultură,
nu ideologie, nici psihologie. Şi asta e moştenirea noastră culturală a porcului. Nu
neapărat sau nu doar ca alimentaţie, ci mai ales ca ritual familial şi comunitar... "
(Mihăilescu, 2015, p. 256). Evreului imaginari s-au asociat ceapa şi usturoiul, pentru
ai se sugera provenienţa „umilă", lipsa de civilizaţie. Astfel, în Moldova, usturoiul este
cunoscut drept ai jidovesc (Oişteanu, 2012, p. 100), iar expresia „pute-a usturoi" era
folosită ironic cu sensul „se apropie un evreu" (Schwarzfeld, 2004, p. 43). În presa
postdecembristă de extremă dreapta, Corneliu Vadim Tudor se foloseşte de acelaşi stereotip pentru a-1 ataca pe Petre Roman: ,,s-ar putea să mori sufocat de acea putoare de
usturoi moştenită de la strămoşi" (România Mare , 87, 6 martie 1992, apud Oişteanu,
2012, pp. 102-103).
Limbajul, modul de a vorbi al Celuilalt, care trădează defectele sale de gândire (Eco,
2017, pp. 11-12), poate reprezenta şi el o marcă a lipsei de civilizaţie şi de rânduială
(nu vorbeşti „cum trebuie", ,,cum se cuvine", ,,ca oamenii"). Printre faptele de limbă
care reflectă şi contribuie încă la păstrarea acestui stereotip negativ faţă de romul imaginar se numără expresii precum: ,,a se certa ca ţiganii" (Zanne, VI), ,,a vorbi ca la
uşa cortului/ca în şatră", ,,a vorbi/a înjura ţigăneşte" (DLR XII/I), ,, Taci fă, Florea
ţiganca! " (ieşită din uz, adresată unei femei care vorbeşte urât - Zanne, VI) sau derivatele cu sens depreciativ de la cuvântul Jigan: a se Jigăni, Jigăneală (cu sensul de
,,ceartă, scandal"), Jigănesc, Jigăneşte (,,vulgar, grosolan"), Jigănos (adică „insistent,
obraznic") (DLR XII/I). De asemenea, zicala „Parcă se bat jidanii la gura lui" (adică
„vorbeşte repede şi nedesluşit" - Zanne, VI), proverbul „Să te ferească Dumnezeu de
ciomegile româneşti şi de gurile jidoveşti!" sau zicala „ca la havra jidovească", cu
sensul de „zgomot mare, fără sens" (Schwarzfeld, 2004, p. 49) fac referire la aceeaşi
trăsătură a Celuilalt imaginar, care arată, şi prin modul în care vorbeşte, că îi lipseşte
civilizaţia.

Imaginea romului „sălbatic" se bazează şi pe aspecte referitoare la comportamentul
dizarmonic şi dezordonat, care nu respectă buna rânduială. La nivel de fapte de limbă,
această componentă a imaginarului se oglindeşte în proverbe ca „ Ţiganul tot ţigan şi în
ziua de Paşti" (adică nu îşi schimbă comportamentul indiferent de norme şi de circumstanţe - Zanne, VI), expresii de tipul „de-a valma, ca ţiganii toamna" (în neorânduială,
deci), ,, a trece ca ţiganul prin rai" (fără permisiune), ,, a se întinde ca o poamă ţigănească"
(folosită pentru a sublinia lipsa de decenţă şi de măsură), ,,a-şi da în petec ca ţiganul",
care înseamnă că „nu ai păzit buna orânduială, ci ai urmat după năravuri ţigăneşti"
(Zanne, VI), apelative argotice precum chirandă (cu sensul de „ţigancă, femeie dezordonată" - Chelaru-Murăruş, 2006, p. 258) sau termeni argotici-colocviali precum a
bulibăşi, bulibăşeală, bulibăşie - de la bulibaşă, ,,conducător al unei şatre de ţigani"
(DEX), ,,a crea dezordine; dezordine, harababură" (Volceanov, 1998). Plecând probabil de la aceeaşi idee a „necizelării" caracteristice romului imaginat, prin transfer
metaforic, cuvântul Jigan a ajuns să denumească „un petec de pământ nearat între două
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brazde" (DLR XII/I). În presa postdecembristă, până la apariţia monitorizărilor mai
stricte, ideea a fost reflectată în preferinţa jurnaliştilor pentru utilizarea unor substantive
colective cu conotaţii peiorative : hoardă, puzderie sau chiar ciurdă, asociate cu verbe
„agresive" precum a năvăli, a da năvală, a lua cu asalt : ,,dă năvală o ciurdă de femei
cu fuste lungi şi multe" (România liberă, 986, 1993, apud Zafiu, 2007, p. 164).

Când

Celălalt „n-are

Necredintă.
Păcate
,

niciun Dumnezeu': e „al dracului'~
si
, vicii. Demonizare

În autoimagini e valabilă echivalenta român-creştin (Schwarzfeld, 2004, p. 109) şi, mai
departe, în direcţia sugerată de conceptualizarea omeniei, om-creştin (Am.zăr, 2014, p. 140)
şi, în mod logic, român-om-creştin: ,,În toată epoca aceasta medievală, care s-a continuat până în zilele noastre în straturile mai profunde ale spiritualităţii româneşti, cu
toate prefacerile în sens modern pe care aceasta le-a suferit mai cu seamă la suprafaţă,
românul a văzut pretutindeni creştinul sau păgânul din om" (Am.zăr, 2014, p. 139).
Componenta religioasă e, în continuare, una foarte puternică în „cadrele gândirii româneşti" (conform Gallup lnternational 2012, România se afla pe locul al şaselea în lume
din punctul de vedere al religiozităţii declarate, 89% - Mihăilescu, 2015, p. 217 -, iar
această religiozitate ar reprezenta „moştenirea culturală puternică a satului românesc
transplantat la oraş" - Mitu, 2017, p. 131), situaţie în care juxtapunerea român-creştin
se susţine şi în zilele noastre. S-au păstrat, de exemplu, chiar dacă parţial desemantizate
astăzi, formule de tipul Doamne ajută ! (cu care românii se salută între ei) sau Să-Ji dea
Dumnezeu sănătate! (folosită pentru a mulţumi). Din punct de vedere moral, trăsăturile
negative ale străinului sunt determinate în mare măsură, potrivit mentalului colectiv
tradiţional, dar şi „modern", de îndepărtarea de divinitate, de erezie, ateism, păgânism.
Este sugestivă în acest sens superstiţia: ,,(Unui creştin) de-i va ieşi înainte un ţigan sau
turc sau jidov... , ei atuncea cred că le va merge bine şi-şi va face calea cu norocire"
(Schwarzfeld, 2004, p. 27)/,, Ţi-a ieşit ţigan în cale! " (cu sensul „ai avut noroc" - Zanne,
VI), care, pusă în legătură cu aceea potrivit căreia dacă te întâlneşti cu un popă sau cu
un călugăr îţi merge rău, poate face referire la lipsa credinţei Celuilalt : diavolul, care
stă „la răscruce de drum", va intra în cel mai necredincios dintre drumeţi, deci în „jidan/
ţigan/turc", celui care scapă „mergându-i bine" (Schwarzfeld, 2004, pp. 27-28). Expresia
latină jidovească reprezintă un „cuvânt de ocară" pentru un om de altă religie decât
creştinul (Dumistrăcel, 2001, p. 212), iar afi ovrei înseamnă a fi un om „spurcat, păgân"
(Zanne, VI). De asemenea, este posibil ca apelativul jidov (cu sensul iniţial de evreu şi
uriaş - DLR 11/11) să fi conservat şi conotaţii negative legate de respingerea pe criteriu
religios: ,,om ateu, păgân, impur" (Chelaru-Murăruş, 2007a, p. 265). Diferenţa religioasă este blamată în româna populară şi prin formulări de tipul „piele botezată"
(Schwarzfeld, 2004, p. 103), expresie depreciativă pentru un evreu convertit, sau „a fi
neamţ botezat foarfece" (Zanne, VI), care, evident, face referire la ritualul circumciziei.
Romul imaginar se construieşte pe aceleaşi coordonate, reflectate în limbă prin expresii
precum „a-şi pierde credinţa ca ţiganul biserica", ,, Toţi ţiganii nu plătesc cât un creştin"
(Zanne, VI) sau prin apelative argotice cum ar fi ghiaur , iniţial adresat creştinilor de
către turci, pentru faptul că nu erau musulmani, şi folosit acum invers, la adresa romilor.
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În presă şi în discursul public, până la apariţia ideii de corectitudine politică, diferenţa etnică a fost adesea înfăţişată (şi) ca una religioasă: ,,în curtea unei biserici,
Jiganii, aproape tot atâJia cât şi creştinii, acostau cu impertinenţă oamenii" (România
liberă, 7 martie 1994, apud Zafiu, 2007, p. 164); sau mai radical în cazul evreilor:
,,evreii sunt vinovaţi de răstignirea lui Isus" (Mişcarea, 6, 1994, apud Oişteanu,
2012, p. 440).
În cazul evreului, această componentă a imaginii sale se explică prin secolele de
marginalizare religioasă reală în toată Europa, motivată în special de scrierile deosebit
de influente ale autorităţilor ecleziastice din Evul Mediu, lucrări care îl descriau pe
evreu ca fiind duşmanul creştinilor, ucigaşul lui Hristos, dacă nu chiar însuşi Antihristul.
Acuzaţia de deicid la adresa evreului generic a fost cea mai eficientă metodă de a provoca, apoi de a alimenta iudeofobia, dar a reprezentat şi sursa numeroaselor stereotipuri
negative care au ajuns să compună evreul imaginar : evreul hagiocid (vezi legenda
uciderii Sfântului Ioan cel Nou, reprezentată şi pe frescele bisericii Voroneţ - Oişteanu,
2012, p. 445), evreul care îl „re-ucide" simbolic pe Iisus prin profanarea ostiei sau a
reprezentărilor iconografice ale lui Iisus, evreul care practică infanticidul ritual - de aici
şi imaginea evreului-bau-bau : copiii neascultători erau adesea ameninţaţi cu formule
precum „Vine jidanul cu sacul!" (Schwarzfeld, 2004, p. 28; Oişteanu, 2012, pp. 464-494),
asociere ce se regăseşte şi în cazul Jiganului-bau-bau, stereotipuri care au supravieţuit
până în zilele noastre.
„Necredincioşii" sunt imaginaţi ca având trăsături de caracter neconforme cu morala
creştină, fiind văzuţi ca lipsiţi de omenie . Astfel, lexemul Jigan a adăugat, cu trecerea
timpului, un sens nou, pe lângă cel etnic: ,,epitet dat unui om cu apucături rele" (DEX);
expresia ,Jidan botezat" denumeşte un creştin „cu apucături rele" (Zanne, VI); termenul ciufut, împrumutat din turcă, unde avea şi sens etnic (te. cifut ,, evreu , om perfid,
avar" - Tagliavini, apud Chelaru-Murăruş, 2008, p. 262), păstrează în limba română
doar valoarea depreciativă: ,,cămătar, zgârcit, avar, meschin, ursuz" (DLR 11/1); fari seu , iniţial denumirea unei secte mozaice, a ajuns să desemneze un om „ipocrit, făţar
nic" (DLR 11/1); şi, în mod similar, prin antonomază, numele sacerdotului evreu Caiafa
(prezent în expresia „de la Anna la Caiafa") s-a transformat în substantiv comun cu
valoare peiorativă, caiafă însemnând „ipocrit" (DLR 11/1; Zanne, VI). Neasemănătorului
etnic imaginar i se atribuie tot soiul de „vicii" şi „păcate": romul e reflectat de limbă
ca fiind mincinos - ,,a minţi ca ţiganul" (Zanne, IV), lacom - ,,a se vârî ca ţiganul la
turta mesei", ,,a se strânge ca ţiganii la pomană" (Zanne, VI) şi infractor - ,,ţiganul
fură şi jură", ,, ţiganul până nu fură nu se ţine om" (Zanne, VI).
În secolul al XVIII-lea, motivaţia teologică a iudeofobiei începea să fie completată
de una economică (Oişteanu, 2012, p. 440; Chelaru-Murăruş, 2008, p. 254), care, de
fapt, îşi avea baza în prima, fiindcă în firea românului ortodox al epocii nu intra deschiderea spre capitalism, munca ţăranului, neorientată spre profit, fiind unica acceptată
de Biserica Ortodoxă, căci „banule ochiul dracului" (Barbu, 2000, p. 50). În întreaga
Europă, de altfel, profitul, diferenţa dintre preţul cerut de negustor şi costul real al
obiectului de vânzare, era perceput nu ca un câştig natural al muncii, ci ca o înşelăciune
(Schwarzfeld, 2004, p. 86). În acest context, profesiile pe care le practica evreul real
(la fel ca germanul, armeanul, bulgarul, grecul, rusul, care au format clasa de mijloc şi
cărora nu le era permis prin lege să posede pământ, aşadar nici să se ocupe cu
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agricultura - Petreu, 2011, p. 15; vezi, în acest sens, zicala „când s-or întoarce evreii
de la seceră/coasă", folosită ironic cu sensul „niciodată" - Zanne, VI; Schwarzfeld,
2004, p. 92) primesc conotaţii negative în construirea evreului imaginar, devenind
meserii „imorale", aducătoare de profit şi, deci, neconforme cu principiile bisericeşti
anticapitaliste şi, de altfel, cu cele ale societăţii rurale, în general: ,,a-ţi câştiga traiul
altfel decât din munca pământului era pentru ţăran, prin definiţie, ceva straniu, conferindu-ţi inevitabil statutul de străin, de ontologic diferit" (Mihăilescu, 2013, p. 246).
Referinţa de bază era ontologia proprie, iar „în cazul nostru, aceasta era de ţăran, adică
om al pământului" (Mihăilescu, 2013, p. 248). Astfel, meseriile practicate de evreul
real nu au făcut decât să-l încarce pe evreul imaginar de trăsături negative: acesta apare
drept cârciumar (e deja bine-cunoscută opoziţia cârciumă-biserică - în acest sens, vezi
numele sugestiv atribuit în popor diavolului : Horilcă - denumire explicabilă prin credinţa
populară că diavolul este inventatorul băuturilor „drăceşti", cum ar fi rachiul), cămătar
(vezi şi sensul lui ciufut, amintit mai sus) sau negustor , în toate situaţiile obţinându-şi
banii în mod necinstit, prin înşelătorie (vezi, supra , ipostaza bogatului-criminal).
Expresii precum „cap de jidan" - având sens peiorativ, aplicat unei persoane viclene
(Zanne, VI) - proverbe şi zicale ca „Ovreiul până nu înşală nu mănâncă" (Schwarzfeld,
2004, p. 85 ; Zanne, VI), ,, Un grec înşală doi români, un armean doi greci, un ovrei
doi armeni" (Schwarzfeld, 2004, p. 86), verbe de tipul a se jidăni, cu sensul „a se
târgui" (Oişteanu, 2012, p. 151), epitete precum ciufut, cu sensurile precizate mai sus toate sunt dovezi ale modului în care limba a contribuit la cristalizarea unor stereotipuri
negative. În plus, construirea evreului imaginar presupune accentuarea opoziţiei cu
Sinele-,,furnică" sau doritor de a fi „furnică" (fabula Greierele şi furnica oferind metafora sugestivă pentru această idee). S-a argumentat că, prin natura lui, omul este o fiinţă
lacomă, leneşă şi fricoasă (Ian Morris, apud Mitu, 2017, p. 99). Înfrângerea acestor
tendinţe fireşti ar reprezenta aşadar, pentru orice societate, o dovadă de evoluţie, de
superioritate. Prin urmare, este firesc ca în autoproiecţiile identitare munca să ocupe
locul de frunte, mai cu seamă că în societatea tradiţională ea aparţinea rânduielii cosmice,
ordinii dumnezeieşti a firii, inclusiv Dumnezeu muncind la crearea lumii: ,,După credinţele poporului nostru, Dumnezeu a trudit simplu, omeneşte şi îndelung, până ce a
creat lumea" (Papadima, 2015, p. 99). Se poate susţine însă că niciodată în istoria sa
românul n-a excelat la capitolul hărnicie (vezi proverbe ca „Românului îi e greu până
se apucă de treabă, că de lăsat îndată se lasă" - Zanne, VI), munca fiind o problemă
de supravieţuire : ţăranul român şi de pretutindeni nu lucra pentru profit, pentru bunăstare,
ci pentru îndestulare , preferând deci osteneala cu rost trudei păguboase (Mihăilescu,
2015, pp. 177-178). Mai târziu, în perioada comunistă, etica muncii se perverteşte (la
nivelul societăţii de consum) - vezi în acest sens folclorul naţional autoironic : ,,Munca
l-a creat pe om, dar nici de lene n-a murit nimeni" sau mai celebrul „Ei se fac că ne
plătesc, noi ne facem că muncim" (Mitu, 2017, p. 105). Totuşi, această calitate intră în
sistemul românesc de valori : este inclusă uneori în autoproiecţiile identitare (chiar dacă
în cadrul discursului ideologic : de exemplu, cuvântul sudoare , emblematic pentru
mitologia muncii în comunism - Zafiu, 2007, p. 47), iar când nu e inclusă totuşi între
caracteristicile autoatribuite - vezi excepţionalismul negativ prezent, în ultima perioadă,
în imaginarul românesc : ,, ţara lu' peşte", ,, Ca la noi, la nimenea ! " (Mitu, 2017, p. 80),
sau „Pe când ei construiau catedrale, noi stăteam aici şi nu făceam nimic ! " (Mihăilescu,
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2015, p. 88) -, se doreşte metabolizarea ei de la un Altul atrăgător (idee evidentă în
expresii care apreciază hărnicia altor popoare : ,,a lucra ca nemţii/nemţeşte" sau în
proverbele arhicunoscute: ,,Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi", ,,Cine se scoală de
dimineaţă departe ajunge", precum şi în expresii care valorizează hărnicia: ,,om de
treabă", ,, om de ispravă" sau prin care se condamnă lenea : ,, a tăia frunză la câini",
pierde-vară, netrebnic ). Evreule reprezentat în limbă ca neavând înclinaţie pentru munca
fizică, munca pământului, care e valorizată şi de Biserică: ,,se întorc ca ovreii de la
secerat" (adică foarte „amărâţi, supăraţi, acestora neplăcându-le munca câmpului"), ,,O
dată au vrut ovreii să plece la seceră şi s-a întâmplat să fie sâmbăta" (Zanne, VI).
Imaginile din spatele expresiilor „muncă jidovească" sau „munceşte ca un jidov", care
fac referire la o muncă extrem de obositoare, epuizantă, nu au, cel mai probabil, nicio
legătură cu evreul imaginar, ci cu credinţele populare româneşti (balcanice, de fapt),
care asociau jidovii cu tătarii, ,,chazarii iudaizaţi din veacul al Vii-lea" (Schwarzfeld,
2004, pp. 89-90), văzuţi ca uriaşi mitici ai trecutului îndepărtat (Şăineanu, apud
Chelaru-Murăruş, 2008, p. 264).
Imaginea etnicului rom se construieşte după acelaşi calapod. În opoziţie cu românul-ţăran cinstit, care trudeşte pentru îndestulare , Celălalt e văzut ca fiind leneş şi, de
aceea, sărac (vezi ipostaza săracului-vinovat): ,,a sta ca bulibaşa" (DLR 1/1), ,,a muri
de foame ca ţiganul între pâini" (Zanne, VI), sau ca leneş, însă viclean, câştigând astfel
mult prea uşor banii: ,,ţiganul cu minciuna mănâncă purceaua" (Zanne, VI). Din nou,
în reprezentarea negativă a romului, motivaţia economică are un rol important : neavând
niciun interes faţă de proprietate, romul adevărat are o activitate economică orientată
mai degrabă spre supravieţuire decât spre dezvoltare, ceea ce ar putea explica tendinţa
de devalorizare a muncii şi a proprietăţii celorlalţi - gadje (Mihăilescu, 2014, pp. 17-18).
Acest fapt poate justifica, la nivel de imaginar, ideea de înşelare a autorităţii, prezentă
în reprezentarea negativă a romului, componenta putând fi pusă în relaţie cu ideea abaterii de la rânduiala în înţeles juridic. În acest sens, sugestive sunt, pe lângă proverbele
şi expresiile menţionate mai sus, şi câteva apelative argotice peiorative care fac referire
la această trăsătură: maglaoi (din rom. a magli ,,a fura" - Volceanov, 1998), modoran
(din rom. modoran ,,nomad, hot de drumul mare" - Chelaru-Murăruş, 2006, p. 260),
cataroi (,,şef al unei bande de hoţi, rom" - Croitoru Bobârniche, 1996), cioranlciorancă
(cu sensurile „hoţ" şi „rom" - Iordan, 1975, p. 319). Tot în legătură cu imaginea „răs
turnată" a romului imaginar (faţă de cea a românului, care valorifică munca) se cuvine
amintită componenta care pune în opoziţie talentul înnăscut al romilor trudei celorlalţi.
Astfel, în mentalul colectiv tradiţional, romul este asociat profesiilor conexe societăţii
ţărăneşti : el e cel care oferă unele produse meşteşugăreşti necesare, dar mai ales cel
care asigură activităţile din sfera distracţiilor - spectacol, circ, muzică, dans (Mihăilescu,
2014, p. 15). Expresii argotice ironice, eufemistice precum „Plimbă ursul!" (cu referire
la categoria romilor ursari , cei care umblau vara prin ţară oferindu-le privitorilor spectacole cu urşi dansând) sau „Cântă la altă masă! " (referitor la categoria lăutarilor, a
celor numiţi în popor ţigani de mătase), amândouă însemnând „du-te de aici, pleacă,
încetează! " (Volceanov, 1998), reflectă, fiind uzuale chiar în zilele noastre, atitudinea
dispreţuitoare faţă de aceste grupuri etnico-profesionale (Chelaru-Murăruş, 2006,
p. 256). Totuşi, perspectiva negativă asupra acestor meserii s-ar putea datora şi asocierii lor, în mentalul colectiv al societăţilor tradiţionale, cu meseriile practicate de nomazi,
în opoziţie cu cele ale oamenilor locului (agricultorii).
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Toate aceste „vicii şi păcate" atribuite îl îndepărtează pe Celălalt de divinitate, apropiindu-I în acelaşi timp de diavol, uneori până la identificarea cu acesta. Romul şi evreul
imaginari sunt sortiţi iadului, expresii ca „a trece ca ţiganul prin rai" (adică fără permisiune) sau „cu ţiganul nu e pomană" (,,căci în iad e născut şi în iad se va întoarce" Zanne, VI) verificând această credinţă. Celălalt e proiectat, astfel, într-o alteritate
negativă absolută. În plus, lista onomastică bogată de care beneficiază diavolul cuprinde
şi denumiri populare care fac referire la trăsăturile lui morale negative, similare cu cele
de care sunt „acuzaţi" romii şi evreii imaginari: Nelegiuitul Necinstitul Hicleanul
Neobrăzatul etc.
Având în vedere că unul dintre numele eufemistice date în popor diavolului este
Necuratul , iar mirosul degajat de evreul şi de romul imaginari este asociat şi murdăriei,
legătura dintre aceştia şi diavol este explicabilă şi pe această bază: ,,De la Sfânta Maria
mare până la Sfânta Maria mică, dacă nu cade bruma, se împut jidovii", mirosul neplă
cut fiind provocat, în cazul evreului, de blestemul Maicii Domnului pentru uciderea lui
Iisus (Schwarzfeld, 2004, p. 38). De asemenea, stereotipurile cromatice identitare pot
fi puse în relaţie cu această identificare diavol – rom/evreu . Roşul reprezintă culoarea
,,focurilor din adâncuri" (Evseev, 2001), iar negrul constituie, la fel, o culoare malefică,
asociată diavolului. Tot la nivelul înfăţişării, s-a vorbit deja despre felul în care barba
jidovească este suprapusă bărbii „ca de ţap" a diavolului.
În cazul ambilor străini, asocierea cu diavolule completată/alimentată şi de construirea unor ipostaze magice ale acestora : evreul solomonar (de la Solomon, regele evreu,
termenul în sine verificând legătura dintre figura evreului şi cea a vrăjitorului, asociat,
la rândul lui, cu forţele malefice), care şi-a vândut sufletul diavolului, conform credinţelor populare (Oişteanu, 2012, pp. 378-381), evreul-vrăjitor, care practică omorul ritual,
utilizând sângele pentru farmece (din această cauză, se recomandă ca „La jidani să
mănânci şi să nu dormi" - Schwarzfeld, 2004, pp. 31-36), şi ţiganca ghicitoare (,,Aţi
făcut recomandări, ameninţări şi profeţii, ceea ce vă face să semănaţi cu o nouă Mama
Omida a politicii româneşti" - Gândul , 23 decembrie 2005, apud Stoichiţoiu-Ichim,
2006c, p. 351), care, la fel, poate prezice viitorul şi poate face vrăji doar în cârdăşie
cu diavolul.
Printre faptele de limbă care oglindesc aceste stereotipuri negative se numără, în
cazul romului, apelativele primite mai ales în argou, multe dintre ele cu semantism dublu
diavol/ţigan: boroi , Sarsailă, cornurat , împeliţat (DLR 11/1), tartor (Chelaru-Murăruş,
2006, p. 258). De asemenea, termenul eghiptean/ighiptean (care înseamnă „rom",
plecând de la falsa origine egipteană atribuită romilor) ar putea fi derivat din acelaşi
etimon din care au apărut şi variantele populare anghipeţ/agipeţ/ghipeţ, un alt nume dat
în folclor diavolului (Tagliavini, apud Chelaru-Murăruş, 2006, p. 259), iar termenul
faraon, cu acelaşi înţeles iniţial ca eghiptean (adică „locuitor al Egiptului şi rom"), ajunge
să îl desemneze şi pe diavol, mai ales în varianta feminină : faraonoaică (DA 11/1 ;
Zanne, VI).
În cazul evreului, demonizarea intensă, vreme de mai multe secole (Antichitate
şi Evul Mediu), a lui Iuda de către Biserică a alimentat din belşug asocierile
Iuda-evreul-diavolul . Astfel, cuvântul iudă îl desemnează peiorativ pe evreu, dar înseamnă
şi „cămătar, trădător, mişel, diavol , duh rău de sex femeiesc" (DLR 11/1), iar Scaraoţchi,
unul dintre numeroasele nume populare ale diavolului, se explică prin deformarea fonetică a lui Iskariotski - rostirea paleoslavă a lui (luda) Ischariotul (Tagliavini, apud
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Chelaru-Murăruş, 2007a, p. 267). În plus, verbul a iudi „a instiga pe cineva la rău,

(DLR 11/11) se utiliza cu referire la acţiunile diavolului (Oişteanu, apud
2008, p. 262). De altfel, în presă, sintagma devenită clişeu „urmaşii
lui Iuda" poate fi întâlnită chiar şi în zilele noastre, mai cu seamă în presa sportivă, mai
deschisă spre colocvial şi argotic (Chelaru-Murăruş, 2007b, p. 252), iar prin antonomază,
numele „trădătorului prototipic" se transformă în substantiv comun: ,,acest Iuda al
politicii româneşti" (Adevărul, 11 octombrie 2004, apud Stoichiţoiu-Ichim, 2006c, p. 342).
De asemenea, apelativele regionale (Bucovina) iuhmanliucmanliuflă au semantism dublu :
evreu/drac strigoi (Chelaru Murăruş, 2007a, p. 268). În argoul din perioada interbelică,
lexemul idol avea înţelesul de „chip cioplit, drac , om rău, prin extensie, evreu " (Chelaru,
apud Chelaru-Murăruş, 2008, p. 266), iar apelativul târtan , adresat evreilor, era utilizat
în Bucovina şi în nordul Moldovei cu semnificaţia de „persoană care nu crede în
Dumnezeu, diavol " (DLR XII; Chelaru-Murăruş, 2008, p. 266). Tot ca atestare lingvistică a asocierii dintre diavol şi evreu trebuie amintite expresiile „Dă-l în punga lui
Iţic ! " sau „Du-te-n jidovi! ", interşanjabile cu expresiile „du-te la naiba/dracu' ! ",
respectiv „dă-l naibii/dracului" (DLR 11/11; Zanne, VI).
a

înşela"

Chelaru-Murăruş,

Când Celălalt nu e „om aşezat, la locul lui'~
Nestatornicie. Nomadism
Nomadul a reprezentat mereu alteritatea generatoare de fantasme şi frici a tuturor comunităţilor sedentare. În autoproiecţiile identitare, românii (şi nu numai ei) se consideră
dintotdeauna sedentari, iar această calitate ar fi dovedită mai ales de modul lor de viaţă
şi de ocupaţii. Deşi, se pare, ,, strămoşii" românilor au fost atât plugari (oameni clar
de-ai locului), cât şi păstori (mai. .. rătăcitori, dependenţi de turmele lor) - ,,că românul
are două suflete, asta pare să fie adevărat" (Mihăilescu, 2015, p. 122) -, cei mai mulţi
etnografi şi istorici (autohtoni, desigur) au încercat să demonstreze că, la români, şi
ciobanii sunt sedentari, aceştia practicând transhumanţa şi revenind, deci, mereu la
vetrele lor (Mitu, 2017, pp. 4 7-48). Prin urmare, autoproiecţiile identitare valorifică
statornicia (vezi expresiile cu sens pozitiv: ,,om aşezat", ,,om la locul lui ", ,,oameni
de-ai locului ", dar şi apelativele peiorative generale, utilizate astăzi împotriva oricărui
tip de duşman, avându-şi originea, ca sens, în aceeaşi spaimă şi în aceeaşi aversiune
generate de omul „ne-sedentar" : derbedeu , din te. derbeder , provenit, la rându-i, din
persană, därbedär ,,din poartă în poartă"; vagabond , intrat în română din franceză, dar cu
originea în latinescul vagari [vezi şi divagari] , cu sensul „a umbla încoace şi-ncolo" Sala, 2005, p. 127, sau nemernic , cu sensul „ticălos, om de nimic, fără valoare, străin,
pribeag ", din sl. namer in f1 „care vine, venetic" - DEX), iar romul, cu lipsa lui de
ataşament pentru loc, cu dezinteresul faţă de pământ ca proprietate, constituie alteritatea
absolută. Printre manifestările lingvistice care trădează această componentă a imaginarului alterităţii (etnice) negative se numără apelativele argotice depreciative care-l
desemnează pe rom: zburător (DLR 11/1; Croitoru Bobârniche, 1996), şătrar, corturar
(DLR 1/11), sau expresii precum „a se muta ca ţiganul cu cortul" (DLR XII/I; Zanne,
VI), ,,a se muta cu şatra" (DLR XII/I). În plus, de la termenul folosit în denumirea unei
categorii numeroase de ţigani nomazi, lăieşii, avem derivatele populare lainic , adică
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,,hoinar, vagabond", şi a lăinici, adică „a hoinări, a vagabonda" (Chelaru-Murăruş,
2006, p. 225). Romul nomad, care vine şi pleacă în necunoscut, a generat imaginarul
bogat al ţiganului ca hot de copii. Una dintre fetele bau-baului pentru spaţiul românesc
(pe lângă personajele fictive, cu formă incertă, şi cele reale, care ajung să inspire teamă
prin autoritate - doctorul, jandarmul, poliţistul, preotul) este bau-baul etnic , reprezentat mai ales de rom şi de evreu (Matei, 2014, pp. 157-160). Adesea copiii erau speriaţi
cu ameninţarea „Dacă nu eşti cuminte, vine ţiganul (cu varianta evreul) cu traista/sacul
şi te ia!" (Matei, 2014, p. 162; Schwarzfeld, 2004, p. 28). Imaginea evreului rătăcitor,
pribeag, fără ţară, născută în Evul Mediu, probabil ca „o justificare metaforică din punct
de vedere creştin a diasporei evreieşti" (Oişteanu, 2012, p. 385), s-a suprapus cumva
imaginii ţiganului nomad, în special în Transilvania, unde legenda jidovului rătăcitor a
fost mai populară decât în Moldova sau în Ţara Românească (Oişteanu, 2012, p. 398).
Devenit o emblemă a nestatorniciei, în reprezentările artistice şi literare inclusiv din
spaţiul românesc evreul pribeag este însoţit de elemente simbolice pentru condiţia lui
de „vagabond": bastonul sau umbrela (Pădurean, 2011, pp. 159-161). Astfel, modul de
viată atribuit romului şi evreului, înspăimântător prin misterul care-l înconjoară, a dus
la juxtapunerea dintre bau-bau şi romul/evreul imaginar. (Totuşi, trebuie menţionat că,
spre deosebire de imaginea romului-bau-bau hoţ de copii, imaginea evreului-bau-bau
care fură copii are la bază şi o motivaţie religioasă puternică : mitul evreului infanticid
şi hemofag - Oişteanu, 2012, pp. 484-485.)

Când Celălalt nu e „bărbat'~ Lipsa
Calitatea inferioară

forţei

fizice

şi

morale.

După cum s-a putut observa, alteritatea negativă se construieşte privativ : Celălalt respins e reprezentat în imaginarul colectiv ca lipsindu-i ceva esenţial, ceea ce îl împiedică
să fie văzut pe de-a-ntregul ca om : el e fără tară, fără credinţă/religie, fără rânduială
etc. Slăbiciunea morală şi fizică reprezintă aşadar o componentă „firească" a străinului
etnic imaginar. În cazul particular al romului şi al evreului, acestora li se atribuie în
mentalul colectiv o proverbială frică de câini, o teamă patologică fată de animale săl
batice şi fată de oameni înarmaţi, după cum se reflectă în zicale şi proverbe: ,,Leibu/
Itic/Moise din fundul căruţei", ,,Jidanii când au mers la război au zis să se lege câinii",
„Leagă câinii de gard, să treacă armata noastră", ,,Cal verde, armean cuminte şi ovreiu
puşcaş n-am văzut", ,,Jupâne Iancule, ce tremuri? Pământul tremură ! " (Schwarzfeld,
2004, pp. 64, 67, 69, 73), ,,a fi ovreică", însemnând „a fi fricoasă" (Zanne, VI) etc.;
sau în adjective precum jidovetic, cu sensul „care vorbeşte ca evreii, fricos, bicisnic"
(Chelaru-Murăruş, 2007a, p. 266). În arta europeană, la sfârşitul secolului al XIX-iea,
urâtul era înţeles ca element maladiv şi intra, evident, în construcţia imaginarului despre
Celălalt (ca non-frumos). Figura maladivă a evreului a apărut şi în spaţiul românesc,
publicaţiile din finalul secolului al XIX-iea oferind din belşug exemple de desene şi
caricaturi cu evrei stigmatizaţi printr-o dizabilitate fizică : picioare strâmbe, cocoaşă,
negi etc. (Pădurean, 2011, p. 38). (Poate că ar fi interesant de menţionat aici că, din
nou, aceste boli şi defecte fizice îi apropie pe evreii imaginari de diavol, căruia, popular, i se spune şi Şchiopul, Şchiopică sau Crăpatu.)
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În limbă, asocierea evreilor cu boala se oglindeşte, de exemplu, în faptul că, pentru
a denumi sifilisul, o boală care în imaginarul multor popoare era asociată contactului
cu Străinul (vezi it. il malfrancese, engl. French pox , fr. mal napolitain , boala spaniolă
pentru portughezi, boala creştină pentru populaţiile orientale, boala turcească pentru
iranieni, boala nemţească pentru polonezi, boala leşească pentru ruşi etc. - Sala, 2005,
pp. 220-221), românii au folosit şi sintagma lepră ovreiască (Oişteanu, 2012, p. 79).
Atitudinea de respingere a Celuilalt presupune refuzarea dreptului acestuia de a fi
privit ca om: ,,Nici salcia nu-i ca pomul,/ Nici ţiganul (cu varianta evreul) nu-i ca
omul!", ,,Nici tata Domn, dar nici ţiganul om", ,,Ţiganul numai din depărtare-i om",
„doi oameni şi-un ţigan" (Zanne, VI). Imaginarea Celuilalt negativ ca o fiinţă de calitate
inferioară e reflectată în limbă şi în reducerea adversarului la condiţia animală. (Şi în
acest caz se poate aminti asemănarea cu diavolul, prin regresia în zoomorf: Cel cu
Coarne Încornoratul , Cel cu Coadă, Codită.) Astfel, în argou, romule denumit cioară,
cioroi , iar în presă, adesea, referirile la această etnie se făceau (până la apariţia „poliţiei limbajului") cu ajutorul unor substantive colective de sursă nonumană de tipul ciurdă
(Zafiu, 2007, p. 164). La fel, în presa anilor 1930 (dar şi în cea postdecembristă) se
întâlnesc destul de des invectivele „idră iudaică", ,,hidră jidovească", ,,porc de câine",
„paraziţi", cu referire la evrei. Extrema dreaptă românească aplică frecvent bestializarea
în ceea ce-i priveşte pe duşmanii-evrei. Aceştia sunt viermi , omizi, păduchi, ploşniţe,
maimuţe, porci hiene crocodili rechini , şacali, măgari, şerpi, cotoi , naparcz, caracatiţe etc., iar termenii.fiară/bestie sunt utilizaţi în mod frecvent. Sloganurile şi titlurile
din Porunca Vremii sunau astfel : ,, Caracatiţa ovreiască ameninţă din nou farmacia
română", ,,Fabricanţii de parfumuri şi cosmetice: piraţii şi viperele pământului românesc", ,,Hiene cu stomah de crocodiil", ,,Piraţi şi ploşniţe, inamici publici ai României"
etc. (Cesereanu, 2016, pp. 81-89). Lucrurile nu erau diferite la nivelul discursului public
nici la sfârşitul secolului al XIX-lea, când, de exemplu, un „vocabular" apărut într-un
calendar românesc din 1880 definea jidovul ca făcând parte din „clasa reptilelor - Veninul
Umanităţei - Flagelul omenirei - Lăcustă românofagă - Parsită murdară şi urdoriferă,
are obiceiul peregrinajului, are trombă sugătoare, ghiare lungi şi e, prin escelenţă,
usturoiofagă" (Pădurean, 2011, pp. 151-152). Caricaturiştii epocii erau influenţaţi de
acelaşi imaginar - de pildă, o caricatură din Vulturul (26 iulie - 7 august 1898) înfăţi
şează un evreu transformat în lipitoare (Pădurean, 2011, p. 152).
Regresia simbolică în alte organisme nonumane e oglindită în româna populară prin
denumirile date unor animale/păsări considerate dezagreabile : de exemplu, corbul de
noapte e numitjidan. Desconsiderarea celor doi străini (evreul şi ţiganul) se reflectă şi
în denumirile populare ale diverselor specii de plante considerate de calitate inferioară :
mere/prune/pere ţigăneşti (DLR XII/I), iar Physalis alkekengi, cu fruct roşu-oranj,
otrăvitor, e cunoscut popular sub numele de cireaşa evreului sau cireaşa jidovească. Tot
cu înţelesul derivat „calitativ inferior" e folosit şi adjectivul ţigănesc în sintagme ca
mâncare ţigănească sau trai ţigănesc (Zanne, VI).
Pentru sublinierea calităţii inferioare a duşmanului, imaginarul lingvistic violent al
extremei drepte româneşti a apelat din plin şi la registrul igienizant (tipic în mentalul
colectiv general - a se vedea impurii izgoniţi din cetatea antică), folosind termeni precum
cancer , lepră, ciumă, infecţie, cangrenă, plagă purulentă (Mişcarea Legionară şi-a
construit mitul pe baza acestei imagini : se vedea drept chirurgul „cancerului naţional
evreiesc", care trebuia să purifice naţiunea - Cesereanu, 2016, p. 81), dar şi la putrid
şi excremenţial, registre prin care se ating culmile deprecierii (borâturi scursuri etc.).
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limba are un rol esenţial în cristalizarea, fixarea şi punerea în circulaţie a stereotipurilor (caracteristice gândirii umane, care lucrează cu categorii), la modul general, şi
a celor etnice, în mod particular, este un fapt dovedit. Limba funcţionează ca oglindă
şi ca vehicul ale imaginarului cultural, manifestările lingvistice avute în vedere aici
reprezentând documente de limbă care, chiar dacă sunt astăzi, în oarecare măsură, ieşite
din uz, conservă şi reflectă mentalităţi şi realităţi socioculturale. De altfel, în societatea
modernă, nu se poate vorbi (încă?) despre „depăşirea" regimului magic-religios al
imaginarului (caracteristic societăţii tradiţionale, ţărăneşti, premoderne) în favoarea
regimului ştiinţific (specific societăţii moderne), ci mai degrabă despre coexistenţa celor
două (Boia, 2000b, pp. 58-65). Cu alte cuvinte, este firesc ca stereotipurile născute în
cultura tradiţională, arhaică şi profundă, să fie rezistente la schimbare, acestea dăinuind
încă şi având reverberaţii (inclusiv lingvistice) până în zilele noastre. De asemenea,
imaginarul e caracterizat de structuri şi regularităţi, de arhetipuri (dimensiunea antropologică), dar şi de diversitate şi dinamică (dimensiunea sociologică). Astfel, de structurile arhetipale ţin căutarea Unităţii şi dialectica raporturilor dintre Ego şi Alter
(proiectarea unui Celălalt repulsiv şi coeziunea unei comunităţi, dată şi de dorinţa de a
se elibera de aceste elemente „disturbatoare"), iar de modelele socioculturale şi istorice
ţin coordonatele pe care se defineşte diferenţa şi se construieşte imaginarul despre Celălalt
- ,,matriţe" determinate cultural (european, occidental, răsăritean, balcanic etc.) - şi
despre cine este acest Celălalt - conţinutul cu care se umple matriţa : determinat social,
istoric (Boia, 2000b, p. 23).
În ceea ce priveşte străinul iremediabil pentru societatea românească (şi nu numai),
reprezentative ar fi figurile evreului şi a romului , care au atras asupra lor proiecţiile
tuturor fricilor unei comunităţi predominant ţărăneşti (nu neapărat româneşti, ci prenaţionale, mai degrabă, când xenofobia trebuie înţeleasă ca teama de străin, în general Mitu, 2017, p. 149), apoi ale unei societăţi naţionale (caracterizată de xenofobie, în
înţelegerea modernă a termenului, la fel ca toate societăţile naţionale, de altfel), proiecţii care au lăsat urme adânci chiar şi în sistemul de concepte caracteristic societăţii
,,postnaţionale", deschisă, cel puţin teoretic, spre multiculturalism.
Evreul şi romul imaginari se construiesc după regulile „inventării duşmanului" la
modul general, reguli caracteristice gândirii umane. Celălalt etnic în ipostaza sa negativă
e diferit de Sine sub toate aspectele, diferenţa fiind absolutizată şi demonizată. Marginalizarea pe baza unui criteriu se conjugă cu alte tipuri de stigmatizare şi se creează un
portret complex al duşmanului, al unui Altul repulsiv, portret schiţat pe coordonate
constante : diferenţe de rasă, cultură, vestimentaţie, limbă, religie, mâncare etc., toate
şi oricare dintre ele putând deveni surse de discriminare şi xenofobie. Prin urmare, nu
numai străinul etnic în ipostază negativă intră în această matriţă (europeană ? ) , ci orice
fel de străin repulsiv, repugnant: femeia, Celălalt sexual, bolnavul (psihic), infractorul,
duşmanul politic etc.
De exemplu, în prima campanie electorală postcomunistă, din 1990, duşmanii erau
„golanii" (catalogaţi astfel de Ion Iliescu) de la manifestaţiile din Piaţa Universităţii (adică
toţi cei care contestau nou-născutul organ politic, FSN), fenomen rămas în memoria
colectivă sub numele de Golania . Ziarele Adevărul, Azi sau Dimineaţa i-au înfăţişat pe
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protestatari ca duşmani iremediabili ai societăţii, atingând, în încercarea de a contura
imaginarul despre aceştia, toate coordonatele amintite mai sus: trăsăturile fizice stigmatizante, ideea de dezordine, de barbarie, reflectată în limbă, înfăţişare, comportament,
apropierea de diavol, prin tot soiul de vicii şi păcate, ideea de nestatornicie şi de lipsă
a unor calităţi esenţiale pentru a fi oameni sau pentru a avea valoare. Astfel, ,,bărboşii"
din Golania, ale căror bărbi reprezintă „megafoanele duhorii măselelor stricate", au
„pielea arsă de soare", ,,pupile injectate", ,,chipurile tumefiate" şi produc „un miros
pestilenţial" şi alte „miasme". Ei sunt „jegoşi", ,,soioşi" şi „poluează", sunt „primitivi",
care dansează sălbatic în jurul focurilor din Piaţa Universităţii, ,,neanderthalieni" sau
„neoameni", care aparţin Evului Mediu. Sunt săracii-vinovaţi, cărora le lipseşte dorinţa
de muncă, ,,rumegători de seminţe", ,,pierde-vară", ,,linge-blide", ,,golani", ,,cerşetori",
,,mate-goale", ,,neica-nimeni", care provoacă anarhie, haos, rup rânduiala; ,,vandali",
,,incendiatori", ,,bătăuşi", ,,delincvenţi", ,,huligani", ,,anarhişti", grupaţi în „cete",
,,şleahtă", ,,liotă". Limbajul lor e redus la „răcnet", aceştia fiind catalogaţi drept „scandalagii" şi „lătrăi". Protestatarilor li se atribuie tot felul de vicii şi păcate care îi îndepărtează de Dumnezeu: ei înşală, fiind „impostori", ,,oportunişti", ,,hoţi", ,,şmecheri",
sunt „violatori" şi „proxeneţi", au „iz de apocalipsă" şi sunt „arhangheli ai urii", în
vreme ce femeile din rândurile lor sunt „Marii Magdalene", totul desfăşurându-se în
Piaţa Universităţii ca o „liturghie neagră". Apoi, manifestanţii apar în opoziţie cu oamenii aşezaţi, la locul lor, fiindcă „practică vagabondajul", la adresa acestora folosindu-se
apelative precum „derbedei", ,,nemernici", ,,oameni fără căpătâi", care formează „o
salbă de infractori itineranţi". În fine, protestatarii anticomunişti sunt definiţi şi ca lipsiţi de valoare, inutili, bolnavi, intrând în categoria subumanului: ,,bolnavi psihici",
,,senili", ,,isterici", ,,buboşi", ,,infirmi", ,,maladivi", ,,rebuturi", ,,pleavă", ,,scursuri",
,,păduchi dresaţi", ,,aligatori", ,,piranha", putând fi „închişi într-o grădină zoologică"
(Cesereanu, 2016, pp. 115-137).
Prin urmare, străinul etnic imaginar în ipostaza negativă intră în matriţa pe baza
căreia Sinele îl construieşte pe Celălalt repulsiv în general (aparţinând unui fond de
reprezentări stereotipe comune culturii europene ) - duşmanul de orice natură, Diferitul :
de altă etnie, de altă rasă, de altă confesiune, de altă orientare sexuală, de altă „culoare"
politică etc. -, particularitatea „autohtonă" constând, de fapt, în opţiunile lingvistice, în
modul în care aceste reprezentări stereotipe sunt vizibile la nivelul expresiilor lingvistice
autohtone (specificul lexical şi stilistic al limbii române).

