ONOMASTICAFIGURATA IN COMEDIALUI PLAUT
DE
TRAIANDIACO:-lESCU
I. CERCETAREA
ONOMASTICII
FIGUHATE
îN TEATRUL
LtJI PLAUT
Numele' personajelor din comedia plautină au fost cercetate cu
rigoare, din unghi lingvistic, de K. Schmidt, În ciclul de studii publicate Ia
Inceputul secoluluinostru în revista "lIermes"2, Deşi a eliminat din lucrarea
sa numele latine, cotidiene sau plăsmuite, precum şi numele punice, el ne-a
lăsat totuşi, după cîte ştim, cea mai Întinsă cercetate-a numelor personajelor
din comedia plaut.ină.
Filologulgerman a studiat originea şi structura lingvistică a numelor
eline din opera lui Plaut atestat.e În literatura greacă sau-În inscripţii. Respingînd supoziţia că unele nume proprii plautine eline Il-ar fi posibile pe teritoriul grec, el afirmă: "eu nu am întîlnit formaţiuni negreceşti ; toate numele
plautins puteau să apară În Grecia, dacă nu În comedie, În viaţă, în glume
sau batjocuri sau chiar numai ca scrijelări precum la Pornpei : 'Sccrdopord»:
tiicus" 3. In urma unui calcul statistic. K. Schmidt arată că "Iupnai 1/8 sau
chiar 1/9 din numele plautine fac excepţie" de la regulile onomasticiigreceşti,
dar că aceste nume proprii "au ea model nu surse literare, ci viaţa înconjurătoare?+. In categoria aceasta intră numele compuse,imaginare, care urmăresc
corniculprin asociaţiigroteşti sau absurde, fiind Însă Iorrnaţii latine: "Nimeni
nu va explica aceste nume prin modele greceşti, ei pe teren latin" 5, Nume
compuse imaginare apar şi în literatura greacă veche: la Homer, În Iliada
şi Odiseeaşi mai ales în Batrachomiomachia(unde Întîlnim chiar pe Arlolrogus
şi pe Miccotl'og/ls),
Ia Aristofanşi în toată comedia elină, chiar şi la Archiloch
şi Teocrit ; dar cu toate aceste fapte, consideră K. Schmidt, "noi nu sîntem indreptăţi ţi să acceptăm ideea unei dependenţe directe?" faţă de izvoarele
greceşti,
1 Material
bogatdespreonomastica
antică:AugustFick,Diegriechischen
Personwnamen,
G6ttingen,
1874;"\V.Schulze,
Geschichie
du latciuisclicri
Eiqenruimen,
Berlin,1904.
2 K. Schrnldt
, IlieGricchische
Personenrunnen
bei Plautus,în "Hermes",
1902,p. 173211; p. 35:1·<190;
p. 608-626.
3 Ibidem,p. 610.
4 Ibidem,p. G21.
c,Ibidem,p. (;22.
ti ibidem,p. 62:1.
22--"Ling"\/istici"l
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Dacă numele proprii compuse, reale şi imaginare, pot avea ca modeI
literatura elină sau viaţa cotidiană, grcceasciîsau italico-grecizantă, numele
proprii derivate au aceleaşi izvoare, dar valorifică îndeosebi surse literare,
pe care K. Schmidt le clasifică astfel: 14 provenite din piesele originale, 40
din comedia nouă, 80 din diverse comedii, /18 neatestate, dar posibile În
comedie.Desigur, la o nouă cercetare, proporţiile pot fi modificate"în detalii,
dar concluziilefilologuluigerman rămîn valabile: 1) numele proprii plautine,
eu puţine excepţ.ii,sint greee.ştişi se întîlnesc atît În izvoare literare cît şi în
viaţa cotidiană; 2) onomasticaplautiriă eliuă este trunsliterat.ăsau imaginată
şi se explică, istoriceşte, prin condiţiile societăţii romane contemporane lui
Plaut.
Studierea comparativă a numelor proprii din comedia latină şi elină
a fost continuată, în al doilea deceniu al secolului nostru, de către B. L.
Ullmann7. Filologul american a cercetat cornparativ , tot din unghi lingvistic,
îndeosebi onomastica feminină înt.llnit.ăla Plaut, Terentiu, Menaridru, reliefînd dependenţa lui Terentiu faţă de Menandruşi libertatea lui Plaut Iaţ.ă de
modele.
Numele feminine preferate de Terentiu se termină în -is: Bacchis
(Heaut.), Chrţţsis (And.), Thais (EUD.)etc., şi se găsesc toate în fragmentele
menandriene,Nume terminale în -ium nu se întîlnesc18.hetaerae,deşi Menandru
le foloseşte şi În acest caz, ci numai la uirgines: Phanium (PJJ.),Glucerium
(And.), în Plaut, situaţia este diferrtă : în cele 21 elepiese există 10 heiaerae,
4 ancillae, o tibicina, 2 puella«şi o oitqo cu numele în -iutn. Numele În -is
apare extrem de rar : Bacchis (Bac.} şi Chrysis (Ps.), iar Thais nu se Întîlneşte. 'fat B. L. Ullmaun, Iăcind o comparaţie generală bazată pe statistică
Între cei trei autori de comedii, afirmă: "din 72 de nume diferite din fragmentele lui Menandru,23 apar în cele () piese ale lui Terentiu şi numai 14 din
cele 21 de piese ale lui Plaut", conchizînd că "Plaut şi-a rninuit sursele liber
în ceea ee priveşte numele,folosind()specie de coniominoliosau mergînd cu
totul în afara cîmpului noii comedii"8.
Rezultate similare, luminînd origineaşi structura lingvistică a numelor
plaut.ine, privite din perspcctava origiualitătli artei dramaturgului, int.llnim
şi În lucrările lui G. E. Duckwor+h",Friedrich Leo10şi E. Fraenkelu. Primul
consideră că Plaut şi-a luat numele proprii din originalele eline, iar cel din
urmă îi atribuie lui Plaut onomasticafeminină. Fricdrich Leo afirrnă că numele
greceşti p!autinc sînt plăsmuite, aşa cum sînt plăsmuite şi numele proprii
compuse latineşti. Fr. Lco, combătîndu-l pc K. Schmidt, sllsţ.inedl în Plaut
întîlnim arta aristofaIliană : "esLeexact procedeulcomediei vechi cu nume ca
Dikaiopolisşi Pheidippides,Philoc1eonşi Fide!oc[eon,
l:'uelpides;i PeÎlhelairos,
căci şi acolo numele imaginare slau am/uri dc cele din viaJă: Lamachos,
Cltremilos, Xantias; şi aeolo se aUri Tisamenophanippoişi Gerelolheodorei
şi, în general, construcţii î'udrăzneţe de euvinLecare, ea şi la Plaut, stau
B. L.. tTllmann,
ProperNamcs
in Plaull1s,
TercItce
and[,Ienander,
în "Clasieal
Philo.
logy",1916.p. Gl- ()4.
8 Ibidem,
p. 1;.1.
9 G.E. Duckworth,
TheNoimeof Roman
Comedy,
Princeton,
1952.p. 347.
10Ed.Fracnkel,
Ehmcnliplau/iIt{
in 1'1al110,
Florenta,1960,1).141.
11LeoFriedrieh,Plaulinische
FOfsclmngen,
Berlin,1895,cap. Il I,p. 97sq.
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alături de nume" 12.K. Schmidt consideră că. unele nume citate deFr. Leo
sînt, totuşi, de altă natură decît cele plaut.ine,adică "sînt deformăriale numelor de persoaneistorice, aşa cum nu există nicăieri la Plaut" ':J.K. Schrnidt nu
respinge similitudinea procedeului de formare, ci, aşa cum am semnalat mai
înainte, nu acceptă '"dependenţa direei.,ă"Hde modelul elenic aristofanian,
Privind sintetic rezultatele eereeUirii lingvistice a numelor proprii
plautine, de la K. Schmidt ,i B. Ullman la Fr, Leo şi K Fraenkel, observăm
următoarele: 1) numele proprii plautiue sînt eline şi doar În număr mic
latine, iar numele compusesînt mai numeroase decît cele derivate; 2) numele
proprii eline sînt doar transliterări sau formaţii fictive după un model elin,
livresc sau cotidian, iar numele latine compuse au toate un model elin;
3) numele proprii plautine sint toate selectate din viaţă, din cărţi sau imaginate de poei.în spiritul normelor lingvistice eline sau latine; '1) originalitatea
lui Plaut în raport cu predecesorii săi clini sau cu sucoesoriilatini constă. în
varietatea mare a onomasticii precum şi in prefertnţ.a sa Iaţă de anumite
formaţii lingvistice.
Acesteproblemeimportante, dar suprasolicital.e de filologipînă acum originalitatea lingvistică grefo-latină a numelor proprii, procedeele lor lin..
gvistiee de formare, natura reală sau imaginară a acestora -- sînt elemente
preliminarii pentru unghiul nostru de cercetare. Noi vom încerca să relevăm,
---ceea ee nu s-a făcut pînă acum -- structura artistică şi funcţia estetică a
onnmasticu meiaţorice plautine, încadrată, fireşte,..în orizontul specific al
teatrului plautin şi al comediei antice. In perspectiva aceasta, realitatea
lingvisticăa onornasticiilui Plaut nu va fi considerată în sine şi nici ca o reproducere a unei realităţi cotidiene, ei va fi judecată ea o realitate transfigurată,
subordonată universului său. artistic.
IL PEHSPECTIVA
VALOHIFICr\RII
ESTETICE
A SISTElI1ULlJI
ONOMASTIC
ELINŞI LATIN
Pentru a înţelege valorificarea sistemului onomastic eUp În comedia
lui Plaut, se cuvine totuşi, înainte de a păşi in medias res, s menţionăm sintetic virtuţile estetice ale sistemului onomastic elin în comparaţie eu sistemul
onomastic latin.
in sistemul onomastic indo-european uninominal, uumelc proprii se
formau din elemente analizabile, motivate semantic, prin derivare sau compunere. Astfel, în sanscrită, Dosaratha este compus din da.1a"zece" şi ratlia
"car de luptă" iar în pcrsană, Zoroihustrase eompuue din zaraili "de aur" şi
ils/l'a"cămilă".Numelegreceştise formau la [el, din elementeanalizahile, la origine motivate. intilnim nume proprii simpleea L1ql1llw,
de la ±ya6' "hună" sau
Aspâsia de la eX<:rTc&crw:
"p!ăcuUi",dar şi mai frecvent întîlnim nume proprii compuse ca L ysisiraillde la )JJ(,),,[tdezlega"şi
sau CItţtemnestrcde la
y.i\u, "celehră"şi pxr;cn'f;p
"peţitor". în situaţia numelorcompuseproblema interdependenţei semantice a componentelornu este totdeauna limpede, căci,
după cum arată \V. Fleischcr> şi Al. Graur, în cele mai multe situaţii t.er--------12Ibidem,p. 98.
13K. Schmidt,O]).cii.,p. tl24.
H l/Jid,m, p. 62:,.
1,.\V.Fleischer,
Diedeulschen
PetsollCnnamen,
Berlin.19t14,
p. 18.
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rneniisînt alăturaţi : "În greceşte N ikolaosnu este nici 'învingătorul poporului'
şi nici 'popor învingător', nici altceva de acest fel, ci pur şi simplu, alăturarea
unui element.care înseamnă 'victorie' şi a unuia care înseamnă 'popor'" 11.
Această remarcă, precizăm noi, relieîează o treaptă tîrzie de receptare, cînd
motivaţia semantică dobîndeşte un grad relat.iv de uzură, nemaiputînd fi
înţeleasă clar. Numele nu mai este receptat in lumina expresivă a împrejurării
care l-a generat şi, de aceea, înţelegerea sa implică dificultăţi sau ajunge arbitrară. Traducerea lui cu o variantă expresă nu o putem justifica nici lingvistic,
căci topica elementelor componente nu e totdeauna riguroasă, şi nici extralingvistic, căci funcţia sa originară nu se mai cunoaşte.
Procesul de slăbire a motivaţiei primare a numelor proprii, prin circulaţie, deschide însă perspective favorabile motivaţiei estetice. Motivaţia cotidiană. uzată, nu ne îngăduie să legăm numele motivat de persoana care-I
poartă, căci aici arbitrariul e un fenomen general, dar într-o operă Iiterară,
motivaţia cotidiană e transfigurată Într-o motivaţie estetică, arbitrariul e
înlăturat, fapt care ne permite o traducere orientată de text. Confuziagenerată de catahreză în viaţa cotidiană devine În opera literară ambiguitate,
adică "polivalenţă simultană",
Personajele plautine poartă, în număr mie , şi nume latine selectate din
denominaţia cotidiană sau create în spiritul ouornasticiilatine. Numeleproprii
latineşti se disting, prin structura lor, de sistemul onomastic indo-european.
Numele de persoane latine se Întemeiază pe sistemul etrusc, neindo-european,
al celor trei nume: pt aenometi,tiomenqenlilicum,coqnomen.Elementele componente ale numelor latine au pierdut, în cele mai multe situaţii, motivaţia
primară. Prenumele Quintlls, Sextus, Decimusau exprimat ordinea naşterii
în familie, iar prenumele Lucius, Muiiius. Spurius au putut să derive de la
lux, mane sau spllrLls.Numele de familie Caecilius, Claudius, Corneliuspăstrează încă motivaţia primară, dacă acceptăm că derivă de la caeClIS,
claudius,
cottiu, deşi nu putem exclude ipoteza unei asociaţii posterioara.. Poreclele
personale au ajuns adesea ereditare. Uneori, acestea păstrează sensul primar,
ca Caesar "pletos", Flaccus "bleg", Caio "priceput", Cicero "năut", Nasa
"năsos",Însă multe coqiiomin
a nu mai sint analizabile!",ca Muecenos,Traianus,
Maro etc, Încă din vremea Republicii sistemul onomastic latin a sporit eu un
supranume generat, printre altele, de aceste motive: diferenţiere în familie,
einstirea unor fapte memorabile sau marcarea unei adopţiuni. Supranumele
Fruqi marchează, în şirul de nume L. Calpurtiius Piso Fruqi, diferenţierea în
cadrul aceleiaşifamilii, aşa cum supranumele Aţricanus evocă victoria memorabilă a lui P. Cornel/lisSci.pioasupra lui Hanibal, iar supranumele Octauianus
ne aminteşte adoptarea lui Ociauius de către C. lulius Caesar, Femeia la
romani purta un singur nume format de la llOlnel1-u!Is
tatălui: Tullia, fiica
lui 'I'ullius, Iulia, fiica lui Iulius, dar tot în vremea Republicii apar şi nume
eline : Corina, Delia, Lesbia,adesea cu motivaţie derivată, consacrată de cărţi
sau de mediul social. Sclavii purtau numai un cognomen: Afer, Sijrus,
16Al. Graur,Numedepersoane,
Bucurcst
i, 1965,p. 38.
J7Ibidem,
p. :l4.Numele
ueanalizabile
pol provenîdintr-unstratpreelcnic
saudintr-un
.etimonstrăinsau regional.
.
18Ibidem,p. 42. Numelederivatedela cogllomen:
Agrippina,
Messalina,
Paulinaetc.
se intilnesc
tirziu,în Impcriu,ca numcarbitrarc,fărămotivaţ.ia
iniţ.ială.
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Douus, rare exprima, îndeosebi, originea lor etnicii. Liberţ.ii împrumutau
praenomen-ulşi nomen-ul stăpinului : Mercus Tcreniius Afer. în viaţa cotidiană, toate păturile sociale foloseau, de obicei, numai cogI1omen-ul,
fenomen
care va înlesni trecerea la utilizarea numelui mie în Evul mediu.
Heferiudu-ne la virtuţile estetice ale acestor sisteme onomastice, elin
şi latin, relevăm, pe de o parte, posibilităţile limitate de expresiviLateartistică
a numelorlatine, bazate, lingvistic,pe derivare şi, semantic, pe zone catahretice,
iar, pe de altă parte, posibilităţile multiple şi superioare ale sistemului onomastic elin, graţie procedeului compunerii şi, de asemenea, păstrării motivaţ.ieietimologice.Predilecţia plautină pentru sistemul onomasticelin se clădeşte,
aşadar, pe două justificări complementare: 1. valori estetice arhetipale consacrate de tradiţia îndelungată a teatrului comic greeesc; 2. virtuţi estetice
superioare oferite de sistemul onomastic elin. în tradiţia teatrului popular
italie, numele proprii care desemnau UDarhctip : Bucco, Dossen.us,Moccus,
Marulucus, Puppus, Sannio etc. sint reduse ca număr şi inferioare prin
v irtuţile lor Iingvistico-esteticeÎn raport cu numele compuse arhetipale din
comedia elină, În lumina acestor fenomene, justificările Lradiţ.ionaleprivind
predilecţia plautină pentru onomastica elină, servilism Iată de modelele eline
sau graba prelucrării originalelor greceşti ---ne apar ea explicaţii superficiale şi extrinseci artei plaut.ine,
Arta comedieilatine s-a cristalizat în contact. nemijlocit cu valorificarea
modeleloreline şi, simultan, CIIasimilarea traditiei populare italice. Arta onomastică plautină se cuvine să fie înţeleasă in lumina acestor factori descoperind însă, pe lîngă o motivaţie lingvistică, motivaţia sa estetică. Existenta
acestei duble perspective derivă din profilul specific al dinamicii motivaţiei
onomastice. Motivaţia lingvisticiIa numelui, bazată pe elemente analizahile
semantic, ca şi motivaţia socială a onornasticii, clădiLă pe un determinism
intre nume şi persoană, se estompează treptat. Dispare gradat, mai întîi,
motivaţia extralingvistică, deoarece aceasta are o rezisterlă catahretică
mai slabă, apoi, mai greu Însă, ajunge neanalizabilă forma l!ngvistidt. Aceasta
din urmă îşi pierde treptat atît sensul etimologiccît şi semaiîicaţia raportului
gramatieal dintre elementele componente, în cazul numelor compuse. In
literatură, în speţă in comedie,întîlnim un procesde remotinarea onomast.icii.
Surprindem, pe de o parte, apariţia unui determinism Între nume şi personaj,
legat de intrigă şi arhetip, şi, pe de altă parte, o resemautizare a numelui,
parţială sau totală, indicind sau sugerînd un nume care nu totdeauna este
apelativ. Aşadar, comedia coboară spre originile onomastîcii, valorificînd
estetic procedeele motivaţiei primare, opunindu-se astfel sistemului socializat care tinde spre arbitrar.
In. Or-;;OMASTICA
LITEHAHA.
ELINĂIN COMEDIA
LUI PLAUT
Procesul înfiripării numelor arhetipale în comedia elină coboară în
comediaveche dincolode vremea lui Crates. Acesta este primul dintre atenieni,
precum afirmă Aristotel, care, "părăsind invectiva iamhică, a prins să trateze
teme cu caracter general şi să închege subiecte" (Poetica, V, 144Bh 7 -8).
Aristofan, emul mai tinăr al lui Crates, prezintă însă eea mai complexă utilizare estetică a numelor proprii, chiar dacă acestea sînt, uneori, simple ape-
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Iative ale unor personalităţi coutemporaue!",Aristof'annu reproducenumele
arbitrar, ca in invectiva iamhică, ei îl subordonează funcţional personajului
tipic creat. In acest proces se sprijină atît pe valorile lui primare - semantice
sau Ionice - cît şi pe valorile lui sociative, conferite de mediul socialmoral. Aristofan utilizează nume ca: Dikaicpolis "Cetatea dreptăţii", Demos
"Poporul", Theoria, Opora "Recolta", Eirene "Pacea", Eud.pules "Speranţa
bună", Hierocles "Vestit prin evlavie", Trţjqaios "Adunător de roade",
Penia " Sărăcia", Plntos "Belşugul", Kţjdoimos "Vocea luptei", Meion
"Măsurătorul", Pistheiairos "Prieten credincios", Polemos "Hăzhoiul" etc.
cu valori semantice transparente, dar şi nume reale (Cleon)sau chiar nume
provenite din modificarea unor nume reale, ca P hilocleon"Cel care iubeşte
pc Cleon" şi Bdelţţcleon"Ce! care urăşte pe Cleon", Aceste nume fictive,
transfigurind realităţi contemporane, sint asociate de spectatori cu mişcări
social-politice cotidiene, conferind imaginiicaricaturale aristofanisne valori
estetico-dramatice.
Consonanta dintre nume şi personaj este un procedeu artistic care
sprijină arta reflectărîi universuluiin comedie: "A Înfăţişa universalulinseamnă a pune in seama unui personaj înzestrat cu o anumită fire vorbe şi fapte
cerute de acesta după legile verosimiluluişi ale necesarului,lucru către care
năzuie şi poezia În ciuda numelor individuale adăugate]... J Faptul e de ajuns
de dovedit in comedie, unde autorii nu dau personajelor numele alese decit
după ce şi-au clădit intriga cu întîmplări verosimile, renunţînd să mai cornpună, ca poeţii iarnbici,pe seama unui individ" (Poetica,VIII, 1451b 10). înlocuirea numelor istorice cu nume fictive solicitate de caracterul personajelor
contribuie la realizarea tipicului ea unitate dintre general şi individual,
chiar dacă aceste nume, la autorii de comedii, sînt posterioare procesului
de creatie a textului. Procedeul individualizării prin nume este generalizat
în comedia medie şi nouă, -. deşi ne întîmpină uneori monotnnia numelui
arhetipal'", fapt relevat incă din antichitate de Donatus in comentariile sale
la Andria lui Terentiu ; "nomÎn8 personarum,in comoediis dumtaxat, habere
dehent rationcrn el etymologia; etcnim ahsurdurn est comicum aperte
argumenta confingere, vcl nornen personae incongruurn dare, vei officium
quod sit a nornine diversum",
Plaut a găsit un teren cultivat deja În comedia elină şi procedeul îrnprumutului Iuncţioual al numelor proprii arhetipale aLestă intuiţ:ia geniului său
artistic. Valorificarea numelor arhetipale in spiritul eomediei eline, implicind virtuţi estetieo-dramatice, contribuia la o receptare orientată, anticipativă, a personajelor şi a intrigii, fenomen adeeval unui puhlic eterogen,
latin şi grec21,eu grade de cultură. variate22•Numele greceşti din comedia
19Heferinţ.e
la oftanumelui
propriula Aristo[an
: M.A.I\:oUlOrHicka.
JI,Ie1aplwre.
PU50ni(icalions
clcomparaliol1s
.dansl'oclWH.
d'Arislophilnc,
Varşovia,
1\HA; J. TaHlardat,
Lesimages
d'l1risloplwlle.
Ellldede[a IOf/glIe
eldllsIU/e,Paris,19!i2.
20A. Frellkian,
JslorialiIualufii eline,Bucureşti,
19G2
: "Denll
mirllcla Menandl'u
sint
incolore,
comune,
nimeninusepoatesimţileza!.SllU
vizaLDeohiceinumele
devinetipiepcntql
camcLer.Astre!JYloschion
esteJ.llllIlcle
tlni'irnJtli
:lmorez
în f)piese,J,acltes
.csleun bătrînîn 4
piese,lYlirrina
estebătrînaIn:lpiese,iarDaosunnumedesclavîn fJpiese"(p :l1fJ).
ZIPălrunderea
clcnisUlulni.
la latini; J. Brenous,
Lesllellenismcs
dansla sun/axelatine,:
Roma,19fi5(reirnprimarc).
.
22Pentrueornponenţl;i
publicului
roman:A. Guillemil1. public l&liieWteraitei
ROlnc,Paris.19:>7.
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plaut.ină, transliterat.e sau create de autor, intlrnpinau desigur dificultăţi
de Îllţ.elegere,chiar dacă onomastica elină devenise Iamiliară spiritului
italie, mai ales sudic, unde influenţa dorică număra mai mult de două secole,
Plau l., însă, este un scriitor de paliate şi urmează creator convenţia
imitaţ.iei cornediai eline, incercarea de a traduce nume arhetipale greceşti
ar fi călcat, pînă la un punct, codul paliatei şi, de asemenea, ar Ji dus la rezultate hihride, cu pierderi artistice irecuperahile, căci limba latină se baza pe
alt sistem onomastic, Dacă se încercau calcuri riscante sau echivalent,eaproximative, poetul latin, rupînd unitatea artistică a numelui elin, ar fi propus
o variantă care nu putca fi percepută ca arhetip, căci tradiţia italică nu o
consacraseartistic ca atare, Orice scriitor poate să creeze un nume, dar acest
nume devine arheLipal numai prin consacrarea sa sancţionată de tradiţie.
Simţind slăbiciunea artistică a onomasticiiIat.ine, Plautv.mişclndu-secreator
Îl, hotarele paliat.ei, propune valorificarea funcţională a împrumutului
direct sau utilizarea estetică a Iorrnaţ.iunilorplăsmuite după model elin,
înălţîndu-leIa rangul de autentic procedeu artistic.
imprumutul direct al numelui propriu elin a prins rădăcini în solul
comediei plautine, scrisă Într-o vreme CÎnd elinofilii (scipioni] se Inf'runtau
cu eliuofohii (catonieni), datorită valoriîicării expresive avirLu ţilor sale
estel.ico-dramatice,fenomen care nu se va mai Intilni -în lit.eratura latină.
Cînd latinii vor depăşi faza de constituire a Iiteraturu lor, clădită iniţial pc
traduceri şi imitaţii, se va dezvolta conştiinţa de sine, emulat.ivă, a literaturii
naţionale şi, implicit, o puternică tendinţă puristă, ea reac ţie la invazia
grecismelor după primul război punic, limpede exprimată de Cicero: "Sermoue eo debernus uti qui innatus est nobis, ne ut quidarn Graeca verba
inculcantes iure optimo ridearnur" (De oflic., I, 111). După perioadaplautină
imprumutuI direct e ocolit eu orgoliu nu Ilumaj de Cicero, ci de to ti sct-iito.rii
latini, fenomen relevat printre alţii, de A. Meillct; "sLriidLlirt!:a.
/r'lutorilor
posteriori Iui Plaut a fost de a turna în cuvinte latine conţ.inutif gindirii
grecesti, evitind împrumutul de vorbe str-iliac.Această sttăduiIl/Lii,mai ales
lui' Cicero, a dus la constituirea unui iust.rument perfect adf{Î)tlt acelui
aspect al civiliza(.iei,care este umanismul.Acest cadru solid aost armătura
Illai multor renaşleri succesive În Europa oceidenlali'tşi orientală·'2".,;,
Tot ca
un procedeual "armilturii" artistice a comedieianlice :;;i,prin aceasta, a eornediei în genere puLemsă socotim şi arIa plautin[l a utilizării Iune(.ionale
a numelor proprii, imprumutate sau efeate in spiritul ollomastie elin, subordonate iosă intrigii şi arheLipuluisocial-moral.
'
IV. lVlOTIVA'fIA
V1!l'n.iALA
ŞI T11ANSFIGl:HAHEA
ONo.?lV\STICI
[ iN PIESELE
PLAtJT!"!]:
Numele proprii ale unei opere literare pot fi selectate din viata cotidiană
ori livrescă, dar de cele mai multe ori pot fi inventate de autor în spiritul
normei lingvistieea numelor reale saIl, in perimetru! eomedîei,călcînd aeeste
norme ale limbajului cotîdian, ScriiLoriicare Iltilizeaâi valorile expresive ale
numelor proprii includ În aceste nume intenţia de a individualiza înlr··un
anumit fel şi intr-un anumit grad personajul literar.
2"A.MeilleL.
in "Bullelin
dela Sol'ieU,
Linguistiquc
deParis",XXIV,1\124,
p. 16.
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Criteriul artistic al recrutării numelor proprii din lumea cotidiană a fost
relevat cu pregnanţă încă de G. Ibrăileanu: ,,în viata reală, din pricina deprinderii noastre, numele se sudează cu imaginea fizică şi morală a purtătorului,
devine o însuşire a lui, oricare ar fi acel nume. In arta literară Însă, adică
in creaţia artistică, unde fiinţa artistică nu poate creşte în concepţia artistului fără un nume, numele nu va fi oricare, ci unul care să samene deodată
eu personajul r... J Aşadar, în deosebirede viaţa reală unde numele este oricare,
in literatură personajul trebuie să se nască odată cu numele care-i convine
naturii sale fizice şi morale. Scriitorul trehuie să-I ghicească prin iutuiţ.ie,
căci numele chiar numai prin sonoritate, fără să mai vorbim de imixtiunea
asociaţiilor de idei, nu sînt indiferente din punct de vedere al calităţii lor" 24.
în fragmentul criticului ieşean întîlnim atit ideea "selectării" stilistice cît şi
problema"depărtării" de limbajul cotidian, dar, ceea ce ne int.ereseaz.ăjn densehi, este ideea conceperiisimultan-intuitive a consonauţei, pe plan semantic
şi f'onic, dintre nume şi personaj, Problema "depărtării" limbajului poetic
de limbajul comun, bazată pe "selecţie" stilistică, subordonată tipiculul În
artă, e o teză aristotelică, întîlnită în Poetica. Descoperireasimultan-intuitivă
a consonanţei dintre nume şi personaj este însă o idee nouă, cu izvoare în
estetica romantică.
Putem oare vorbi de arta consonanţei simultan-intuitive a numelui
cu personajul Ia Plaut ? Dramaturgul latin lucrează cu arhctipuri, iar
numele personajelor sale sînt etichete generale sau particulare ale acestora.
Numele plautin conlucrează Ia t.ipizare, dar fenomenul nu presupune, ca În
arta romantică, inventarea sa intuitiv-simultană tiu personajul. Personajul
arhetipal plaut in, luminat de normele artei clasice, nu evoluează, ei îşi dezvăluie firea sa arhetipală, iar numele său, graţ.ie acestui fapt, putea să fie
selectat anterior, dar şi adăugat ulterior, cum de altfel admitea şi Aristotel,
Adăugarea ulterioară nu impiet.eazăasupra tipizării, căci acest Ienomen nu
exclude consonan].aIonică şi semantică intuitivă. Accepf.inddogmatie postulatul criticii romantice - conceperea intuitiv-simultană a numelui cu personajul - ca un criteriu unic al artei autentice, nu putem înlelege plenar
specificul artei numelor figurate plautine. Concepereaanterioară a numelui
arhetipaâ plautin se integrează în arta auticipării, fără să excludă intuiţia,
are un rol estetico-dramatioab initia, deoarecepersonjaul care-I poartă este o
ipostază a unui daium arhetipal, Elementul distinctiv Între arta veche şi
arta nouă a numelui nu constă în prezenţa sau absenţa intuiţiei, ci în gradaţ.ia
ei şi, lucrul cel mai important, În simultaneitatea sau nonsimultanoîtatea
conceperii numelui în raport cu personajul arhetipal sau nonarhetipal.
Motivaţia virtuală a numelor, Împrumutate sau inventate, oferă un
registru variat de valorificare, graţie Iconotaţiilor lor sernautico-fonice,
in funcţie de care noi le-am putea clasifica în : 1. primare sau etimologice;
II. socialive sau derivate.
in prima categorie, a motivaPilor virtuale primare, includem numele
proprii ale căror elementeconotative sînt implicateîn structura lor etimologîcă.
24G. Ibrăileanu.
Numele
propriiÎI!operacomica
a lui Caragiale;
In Scriitoriromillli
Şi
s lrăini, 1. Bucureşti,
1968.p. 278.
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Autorul le poate valorifica prin două procedcc= : a. corelaţia poutiuă,
urmînd direcţia motivaţiei virtuale, şi h. corelaţ.ia neqotioă. răsturnind ironic motivaţia virtuală a numelui. Din cealaltă categorie, a motivaţiilor virtuale sociaiiue,Iac parte numele care şi-au pierdut sau slăhit motivaţia primară, dar care, specializjndu-se Într-un anumit mediu social-profesional,
au dobîndit conotaţii sernantico-funicc noi26•Această mot ivaţie virtuală
sociativă, ca şi cea primară, este actualizată în context prin aceleaşiprocedee.
Forjarea motivaţiei primare, mizînd pe conotaţii semantice, se face frecvent
prin denumireapoziiinăa diverselor arhctipuri, Astfel, par asi tu s : Artoiroqus
(M.G.)"Roade pîine",Gelasimus[Sl.ich.)"Provoacă rîs", Peniculus (Men.]"Periuţă"; m ere t r i x: Bacchis(Bach.) "Baeanta", Selenitun (Cist.) .Lunicica",
Erotium (Men.) "Amoreza", Ampelisr« (Bud.) "Lăstar de vie", Philemaiium
(Most.)"S{u'utieel"etc. Numelearhetipului mii e s îmbină indestructibilvalorile semantice etimologiceeu valori foniee stridente, în complexe caricatural
groteşti: Pclqmacheropiaqides(M.G.) "Multe răni de sabie", Theraponiiqouus
(Curc.) "Fiară născută în mare", iar alteori, sudînd patru unităţi lexicale,
poetul creează nume ea : Cl.I1I11mislhal'idysarchides
(M.G.) "Vestit prin nesupunere la snldă mică". Aceeaşi valoare parodică, sernantico-fonică,o Întîlnim
• şi în fanteziile onomastice,pronunţate ad hoc de Saqaristio din Persa, dintre
care menţionăm pe Arqentumexienebronides "Scoate .argint din Întuneric"
sau Virginesvendon
ides "Vînzător de fecioare". Valoare estetică similară
are şi cogllomen-uImetonimie, caricatural, al unui seuex din Caplivii:
Thensaurochrţjsonicochr
usides "Cîştigă cu aur o comoară de aur". Plaut
utilizează principiul motivatiei primare şi prin denumire n.eqatină,pe calea
răsturnării ironice: ostaşul poltron e numit J>yrgopolinices
(1\:1.
Ci.)"învinge o
cetate eu turn", parazitul: Ergasilills (Cap.) ,.Truditol'lll", cărnătarul :
lv1isargyrides(Most.) "Urăşte arginţi", iar patroana de lupanar': Cleareia
(Asin.) "Străluce prin v irt.ute". Notele semant.icese îmbină eu notele Iouice
Într-un complex expresiv care luminează funcţia dramatică <#1numelor
arhetipale.
"
Motivaţia primară, semantico-fonică a onomastieii va fi valorificată,
peste vreme, prin aceleaşi procedee, de Shakespeareşi Moli(re.,de /\.Iecsandri
sau Caragiale.Bardul de la l\Iireeşti numea pe escroc Pungescu, pe demagog
Hăzvrătescu, pe poelastru Aerostihescu,iar pe retrograd Napoilă. 1. L. Caragiale îmbogăţeşte şi raIinează procedeelemotivaţiei primare, căci Ia el etimologia nu indică, limpede,ei, de cele mai multe ori, sugerează doar starea fizică
sau intelectuală a personajului. Nume ea Brînzovellescu,Farfuridi, Tipătescu,
Dandanache refleetă o Lreaptă de rafinare expresiv-dramatică necunoscută
de predecesorii săi.
Pe lîngă vaJorifiearea motivaţ.iei primare, procedelll principal În
piesele plautine, întîlnim şi utilizarea prineipiulni motivaţiei socialllJc,bazată
pe valori semantice şi fonÎce conferite de mediul social-profesionalîn care
numele a dohÎndit speeializarerelativă. Procesul de specializareeste o condiţie
sine qua non a mof.iva!:icisoeiative, aşa cum rezistenţ:a catahretică este o
condiţie sine !JUG
non a motivaţiei primare. La Plaut, întîlnim o specializare
2[.A. J. Grcimas,Semallliquc
$/ruclmalr:,
Paris 19(;G.
p. 2G
26Teoriidesprelnţ.elesullluUlelor
proprii:II. Siircnscll.
Tlze,"[eal/ing
ofProperNames.
COJ)cnh:1ga.
19(;:;; V.Florea,Despre
Înfdesul
numelor
]!mprii,
In"Cercetilfi
delingvistică",
XVII,
1972,lll'.L
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social-morală a numelor, fără posihilitate de comutare de la un arhetip Ia
altul. Acest fenomennu reflectă, desigur, o restrîngere a sferei de întrehuiuţare a numelor proprii din viaţa cotidiană sau din modeleleeline valorifioate,
ei este intrinsec artei plautine a transfigurării numelor proprii.
Numele bătrînului, al matroanei, al adolescenf.uluinu se pot confunda
la Plaut cu numele ostaşului, al curtezanei, al parazitului, al cămătarului sau
al bucătarului, chiar dacă jutre numele matroanei şi cel al curtezanei, sau
între numele tînărului şi cel al sclavului întîlnim uneori note comune. Deşi
nu putem detaşa o motivaţie sociativă pură, pentru că ea se îmbină indestructibil cu motivaţia etimologică,nu o putem însă ignora (pe motiv că noi,
receptori moderni, nu o putem sesiza), decît privind arta plautină de un
procedeu individualizant care a existat efectiv în comedia antică, aşa cum îl
întîlnim şi în comedia modernă. Femeia din mediul suburban e numită de
1. L. Caragiale Veta, iar doamna din inalta societate Esmeralda. Plaut
numeşte matroana Alcmen.a(Arnph.), Artemona (Asin.), Cleostrala(Cas.),
Eunomia (Aul.), iar curtezana Aeschrodora(Ps.), Bacchis (Bach.), Erotiutn
(Men.), Gţjmnasiutn (CisL), aşadar cu nume care nu pot fi cornutabile şi
care îmbină motivaţia primară cu cea sociativă. Numele Cleareia (Asin.)
,.StrăJuce prin virtute", atribuit unei patruane de Iupanar, este ironic,'
la fel ca şi 1Hisargyrides(Most.)"lJrăşte arginţi", dat unui cămătar. Patronul
de Iupanar e numit însă normal Labrax (Hud.) "Lup de mare", Ballio (Ps.)
"Celcare se aruncă în afaceri", cărnătarulLyco "Lup de codru", iar bucăturul
Atithro.r .,Cărhune"sau CfI!Jlrio"Argilă". Conotaţiile conferite de mediul lor
social-moral,Îmbinate cu motivaţia etirnologică,sînt indisociahile.
Coalescerrţamotivaţiei primare cu motivaţia sociativă, lrubinînd valori
sernautico-Ionice expresive, se Întîlneşte peste veacuri, în teatrul clasic
românesc,la V. Alecsandri,la I. L. Caragialeşi B. P. Hasdeu, iar în literatura epicii la I. B_ Dcleanu, Ia I. Creangă sau N. Filimon, Numele proprii
de ţigani, groteşti şi alegorice, sau numele Iatinizate parodiate de B. P.
Hasdeu at.estă perenitatca procedeelor cornediei antice, redescoperite de
moderni prin lecturi sau, deseori, în mod independent.
Principiul valorificării motivaţiei primare sau sociative prin utilizarea
mo'tivaţ.ieidirecte sau ironice creează un registru valoric variat, implicat
în structura semnului lor Iingvistic, devenit, prin transfigurare, semn estetic solicitat de gîndirea poetică. Numele eline sau latine, împrumutate sau
inventate, Iormate prin derivare sau compunere, fac parte d in natura personajului, individualizindu-l în cadrul arhetipului, indicînd sau sugerînd
valori estotico-dramatice. Ignorarea acestor valori obiective latente ale
IHlmelorproprii ar fi frllstrat autorul de un mijloc expresiv-dramatic impor
tant, căci arta e superioară naturii, cum spune G. Ibrăileanu, tocmai pentru
e{l "selectează.şi aranjează" in vederea efectului esteLig.Piaut a intuit şi a
valorificat valenţ:elelatente ale Ilumelorproprii în eons.oIwnţăClipcrsonajul
său arhclipal şi cu profilul specific al teatrului său.
V. UNTVER!:,UL
I\IITOLO(',;-IG
SI LAICALNUMELUI
AIUmTlPAL1:-/COMEDIA
LUI
,
PLAlJT
Cercetareavirtuţ.ilor seman!:ico-esleticeale numelor plautine, conferit.e
de trânsfig!lTarealor pe plan dramatie, ne impune d scurtă privite asupra
domeniilor provenienţil.a acestor nume, subordonate funcţiei estetÎ(;'Q
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dramatice a Iimlrajuluiteatral plaut.in.Virtuţile obiective implicate de domeniul lor de provenienţă, selectate şi hUllsrigurateÎn consonanţă cu arhetipul
dramatic, ne îngăduie să urmărim felul particular al rellectării lumii în
onomastica teatrului comic antic şi, desigur, in onomastica teatrului plaut.in.
Sectoarele de recrutare a numelor proprii figurate plaut.ine reprezintă
trei mari domenii: mitnlogie,natură, societate. Numeleselectate din domeniul
mitologic,olimpi«sau neolimpic,sint puţine la număr. Arhctipul se n e x este
numit Tyndoreus (Capt.), Theopropides(Most.) "Profelul zeului", mat r o n a
Alcmena (Arnph.), a d u l e s c e n s : Eutţjchus(Merc.)"Soartă bună", servus
poartă numelePylJwdicus(Aul.) "Judecă pithic", Bromia (Arnph.), Olympio
(Cas.) "Olimpicul",iar m ere t r i x, în sfirşit, se cheamă Bacchis(Bach.) "Bahida", Erotium(Men.)"Erotia"sau Philocomasium(1\1.G.) "Iuhitoare de petrecere
bahică". Unelepersonajedin prologuriau, de asemenea, nume figurate selectate din sectorul mitologie: Arciurus (Hud.), Auxilium (Cist.], Lu xuria şi
Inopia (Trin.] etc. Acestedin urmă nume sînt inspirate din natură şi societate,
dar personajele care le poartă au rang de zeu, dimensiune care ne face să le
încadrăru aici. Prezenţa acestor nume mitologicedate personajului dramatic
implică, se observă lesne, virtuţi dramatice expresive şi caractcrologice.
Natura îi oferă lui Plaut nume mai numeroase decît mitologia, iar din
acest domeniu, fauna il inspiră mai mult decît flora şi mineralele. Numele
selectate corisună CLIuniversul humile al cornediei, rclevindu-ne, totodată,
un "Ioc geometrie" în care virtuţile lor obiective se adună: sfera expresivsenzorială şi cognitiv-dramatidl. Fali Il ă : Conqrio(AuI.)"Tiparul", Curculio
(Curc.) "Gărgări!:ă", Canthara (Epid.) "ScaraheuJ", Corax (Cap.) "Corhul",
Leotiida (Asin.) "Leul", Lycus (Curc.) "Lupul", Leaetut (Curc.) "Leoaică",
Pat dolisca (Cas.) .Pantera", Piilieciurn(T'ruc.]"Maimuţica", Theraponiiqon
us
eVI.G.) "Fiara născută în mare" efc. FIor a : Acanlhio (Mere.) ,,\iărăeine",
.llmpclisca(Bud.) "Lăstar de vie", Aslaphium (Truc.) "Ciorehine'", Slaphila
(AuI.) "Stafidă", Cyamlls (Truc.) "C,răunte" etc. iVIi ner ale': Anthrax
(Au!.) "Cărbune", Cy!hrio (Ca3.) "Argil[t", C!zrysis "Aur" etţ. elI lor i :
Glaucus (Asin.) "Verzuiui", Crocoiiwrl(SUcit.) "ŞoIrania", ete. Aş t r ii:
SelcniulJI.(Cist.) "Lunieica", Lemniselel1is(Pers.) "Luna din; Lemnos" ete.
HcV"istrulsenzorial al nurnelof'proprii este dominat de caracterul lor vizual,
sul;}nlo!latinsă, pe dimensiune,,;iwmilea comedie!,arhelipului care le poartă.
Societatea în care omul trăieşte ca ZO(){1
politiko{/este domeniul din
care poetul selecteaz{{{:elemai numeroase nume figurate. Varietatea secloareIor referitoare la om, de la Înfi'it.işareafiziciIşi stările sale psih<Hnorale,
la starea sa materială, ruclellie,origine etnică, profesii etc., este foarte
n uanţaU\ şi apasă, de asemenea, pe dimensiunea universului umil precum
şi pe caracterul sfw estetic senzorial. Tril pul omenesc: BZep!wro(Amph.)
"Pleoapă", Ceplwlio (Cap.) "Căpă(înică", CfwrinliS (Ps.) "Ineîntă tocul",
Callidamales (.Most.) "Cuceritor prin frumLlseţe",Callias ('friu.) "Chipeşur',
Sceledrus (Most.) "Sfrijitul", Scaplw (['vfost.) "Scobita", Melaenis (Cist.)
"Oaeheşa", PasÎcompsa (Mer.) "Diellisita" elco Sedoare var î a:. morale:
Olearda (Asin.) "SLrălueeîn "irtub:", Euclio (AuI.) "Înc.hide hin.e", Pseudolus
(I's.) "Vicleanul", Harpax (Ps.) "FLrăpăreţul", Ghaeria (Asin.) "Fericitul",
Philolaches (Most.) " Iubitor. de hazard", Truculenlu.'i(Truc.) "Sălbateeul" ;
rudenie: Adelplwsium(Poeu.) "Surioara", stare malerialii : Pleusicles (Ep.)
,.Vestit prin belşug!'; origill.e elnieă: Cappadox (Cun:.) "Capadocianul",
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PllOeniciwn(PS.)"Fenieiană",Syra (Truc.)"Siriana",Lţjdus(Bach.)"Lidianul";
ustensile: Cţjlindrus (Men.) "Cilindrul", Sceparino (Rud.) "Toporişcă",
1\1achaerio(AuI.) "Cuţitaş", PeJliCl1111S
(Men.) "Periuţ.ă" etc.
.Cele Iai solicitate domenii sînt însă domeniul militar, politic, juridic,
deşi nu lipsesc nume din sfcra educatiei, a comerţului, a construcţ.iilorşi
chiar a vînătoarei. Domeniul mi] i t ar: Aniamocenides(poen.) "Antifortăreaţă", Archeslrala(Curc.) "Căpetenie de trupă", Cleostrata (Cas.) "StrălucI'
în oştire" etc. Domeniul pol iti c : Archibulos(Asin.) "Căpetenie de sfat",
Archidemus (Asin.) "Cîrmuitor de popor", Dctnaeneius (Asin.) "Lăudat
de popor", Demarchus (Poen.) "Conducător de popor", Philocraies (Cap.)
"Iubitor de putere", Philodamus "Iubitor de supunere", Nicobulos(Bach.)
,,1nvinge În sfat" etc. Domeniul jur i d i c : Dicea (.\I.c.) "Dreptatea",
Epidicus (Ep.) "împricinatul", Eunomia (Au!.) "Lege bună" etc, şi, În sfîrşit,
din domeniul e d u Ca 1:i e j: Gynnwsium (Cist.) "Gimnaziu", Polaestta
(Hud.), Polaestrio(M.G.), ambele cu .sensde "Palestră", sau din sfera construcţrilor : Meqaronides(Trin.) "Casă mare" etc. Onomastica plautină, cum am
observat mai sus, se distinge printr-un pronunţat caracter senzorial, conjugînd elementul vizual cu cel auditiv şi cinetic, transfigurate în consonanţă
cu orizontul ludic, material dinamic al comediei,fenomen solicitat de structura specificăa teatrului plautin.
Sintetizînd, putem releva o specializareobiectivă şi subiectivă a numelor proprii în comedia latină şi, implicit, În cea elină, care şi-au' consacrat
de la Aristofan la Terentiu, un arsenal artistic bogat. Onomastica întrebuintată În comedie, genus humil.e,se distinge de cea din tragedie, qenus [JTlllIC,
prin domeniile preferate de recrutare a numelui precum şi prin conotaţ.iile
lor dramatice. Numele mitologice,frecvente în tragedie, nu apar în Plaut ca
nume de personaj decît foarte rar, iar cînd apar sînt implicate în contexte
parodice. Numeleinspirate de natură, floră, faun[l,mineralesurprind prin propensiunea spre elementul mărunt, repugnant, rapace, parazit.,neroditor, spre
forme, substanţe, culori care poartă emblemade hanal şi umiL Prezenţa unui
element din natură elevat, care ar depăşivirtual hotarele eomediei, se asamblează funcţ.ional, parodic, prin degradare burleseă, la universul comic.
Numele cu semnificaţii din sfera trupului uman apasă lot pe latura tcmă,
văzută ea malformaţie sau deerepit. Prezenţa elementului nohil -- armonia
sau graţia fizică··- este coborîtă pe aeeeaşilinie, in lumea caricaturii. Numele
din sfera psihică şi morală, mai abstracte, se corelează, pozitiv sau ironic,
tot suh arcul elementuluiignohil. Numele de personaje luate din sfera măruntăa vieţii sociale,numele de ustensile banale, profesii comune, numele unei
origini etnice fără glorie, numele pompoasedin sfere socialc Înalte -. militară,
politică, juridieă -- eoborîte În lumea interlopă a eomediei se încadrează
în aceIaşi6rizont artistic specializat, earnavalesc, al teatrului comic ca gen
umil.
Transfigurarea numelor proprii centrată pe dimensiunea ludică, saturnali(:ă,a comedieise corelează,aşa eum am nntieipat, eu o ipostază estetică
şi dramatică definitorie il operci plautine, anume eu caraef:eruIsău expresiv
scnzorial şi eognitiv-dramatic. Numele proprii excerptate din natură ---regnul animal, vegetal, mineral ._..ea şi cele din sfera anatomică sau socială, au
virtu1:iestetice ordonate pe aceleaşi registre senzoriale, imbinind elementele
vizuale şi auditive cu fele tactile şi cinetice. VirtllliIe materiale ale numelor.
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cumulind valori pitoreşti, sonore, dinamice. transfigurate În universul
burlesc al comedie],servesc individualizarea arhetipului, implicind un cîmp
de sugestii vast şi nuanţat. Aşadar, notele originale ale ouomasticii plautine
nu sînt date numai de varietatea şi preferinţa poetului pentru anumite sfere
semantice, ci, îndeosebi, de corelarea lor într-un loc geometric transfigurat,
luminat de dimensiunea humile a cornedieiplautine de tip saturnalic şi, de
asemenea, de funcţia lor expresivă, senzorial-dinamică,Îmbinată eu funcţia
lor cognitivă, de anticipare dramatică, individualizînd gradat arhetipul,
subordonat specificului.istorlco-tlpologioal teatrului plautin.
VI. STHUCTURA
METOND.HCA
SI METAFORICA
A ONOMASTICII
DIN
PIEsrtuc:PLAUTINE
Numele personajelor plautine, In calitatea lor de mijloace de expresie
dramatică, sînt, eu puţine excepţii, metafore sau metonimii, bazate pe relaţii
de contiguitate sau similitudine cu arhetipul drarnatic Întîlnit în piese. Cum
este posibil, însă, ea numele proprii să devină tropi cînd, în genere, n-au o
semnificaţie analizabilă ? Pentru a deveni tropi metaforici sau metonimici,
numele propriu nu trebuie să fie total lexicalizat, ei să ofere posibilităţi de
"deceler des elernents de significations"21etimologicesau asociate. Datorită
motivaţiei sociative nume proprii ea Mecaetiasau Caesarau devenit, uneori,
nume comune, dar, alteori, În virtutea aceleiaşi motivaţii asociate, au putut
să fie folosite ea metafore. Numele proprii Iexicalizateprin catahreză nu pot
genera tropi, căci, devenindsimpleinstrumente Iingvistice,IlUan o configuraţie
semică necesară creării unui trop, care implică tocmai o schimbare de sens.
Cercetareacritică a tropilor il.relevat organizarealor bipolară -- metafore
şi metonimiibazate pe relaţii de contiguitate sau de similitudine". Metonimia
implică o alunecare de sens care lasă intactă configuraţia semică a cuvintului,
spre deosebire de metaforă, care implică o modificare de sens, distrugînd
însă organizarea sernică=, Metonimiaeste un trop care modifică numai relaţia externă dintre limbaj şi realitatea exprimată, păstrînd sensulfdenotativ
al termenului figurat, pe cînd metafora este un trop c are modifică substanţa
lingvistică a limbajului, suspendîndparţial sensul propriu. Cînd Plaut numeşte
sclavul Blepharo (Arnph.) "Pleoapă" sau Ceplzalio(Cap.) "Cpăţînică", iar
curtezana Philematium (Most.) "Săruticel" sau Hedţţlium (Ps.) "DuIeiea",
nu schimbă conţinutul semical acestor nume, ci antrenează numai o alunecare
de referinţă, dar cînd numeşte personajul Selenium (Cist.) .Lunicica", iar
sclavul Anfrax (AuI.)"Cărbune"sau Pordalisca (Cas.) "Pantera", poetul distruge organizaţia sernică obişnuită a acestor ,nume, inccmpatibile logic
eu arhetipul.
Mecanismelediferenţiate de creare a metaforei şi a metonimiei implică o
receptare diferenţiată, căci metnnirnia, păstrînd sensul propriu al cuvîntului,
produce o depărtare minimă de context, pe cînd metafora, dimpotrivă,
nemaipăstrlnd sensul propriu, este simţită ca un element str[iin şi Încom..
patibil cu aeesla.
27M.LeGuern,Semanlique
delamelupllOre
cidelametonymie,
Paris.Laroussp,
197:l,p.35.
28R. Jakobson,
DeuxaspecL
dulaH!Jage
eldeuxlypesd'aplwsie
, InEs:wis
de lin{/uislique
generali!,
Parîs,Minuit,
1963,p. 61.
29M. Le Guern,op. cit., p. H.
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Numele figurat a1 personajelor plautine, privit din unghiul clasificărikor tradiţ.ionale ale tropiJor, ne apare ca () onlotiomosă, adică o specie de
sinccdocăsubordonată, la rîndul ei, sferei largi Elmetonimiei.Dmnarsais consideră că: "L'antollomase est UDeespcce de synecdoque par laquelle an
rnef un nom cornmun pour un norn propre ou hien un norn propre pour un
nom cnmrnun' 30.Primul tip de transfer nu e acceptat de Le Guern ca trop,
căci acesta ar corespunde"ii un proced6de denominat.ionou n 'mtervient pas
I'ecart caracteristique du t.rope" deoal'ece,"appeller Aristot.e «le philosophe»
ou Cie{:rpn«I'orateur» n'est outre chcse quc de rernplacer le nom propre par
un t.ermede plus grande extensiori: cest donc la d{marche dabst.ract.ionqui
est I la hase de toute denorninat.ion"31. Teoreticianul francez Le Guern,
părăsind tradiţia retorică, consideră că "abaterea" acestor nume, eu toate că
se bazeazăpe contiguitate,ignoră specificultropului metonimie,deşi nu implică
nici o modificare referenţ.ială. In lumina acestui unghi, numele generice
arhetipale'Miles, Porasiius, Sene«, Servusetc. ar fi simple denumiri abstract.izante, nu denumiri figurate metonimice. Considerăm însă că sînt nume
figurate metonimicedeoarece Miles, Parasitus, Servus, COCI1S
etc, serise cu
litere mari nil sînt identice cu conceptele lor redate prin nume comune
miles, parasitus, serous, COCl!S
etc., ei au o referinţă particulatizată in raport
cu acestea, datorită personificării.Nu este trop miles, ci concept, dar Miles,
deşi este o speţă generală a lui mile" ea gen, nu este identic eu acesta, căci
implică o alunecare ref'erenţială,individualizînd relativ arhetipul, aşa cum
OratorulIaţă de orator sau Filozofulfaţă de Filozof.
Numele figurate create prin relaţia suhstrtuirii numelui propriu cu un
nume comun ridic:'! o problemă importantă. Plan! numeşte curtezana
Ampefisca (Rud.) "Vii;a de vie", Gţmniasium "Şcoalft", Seleitium (Cist.)
"Luniciea", iar altă dată Philemaiium (Most.)"Si:iruticel",Eroiium (Men.)
"Amoreza",sau Hedylium(Ps.) "Dukiea". In ultima situalie, numele figurate
sînt sineedoce, se Întemeiază pe un raport metonimie de eontiguitate, dar
în prima silua ţie se clădescpe lI!1raport metaforic de similitudinc.Fenomenu1
relaţiilor metonimiee şi metaforice, prezent în aria antonomasiilor a fost
observat de Fontanier32şi preluat de Le Guern. In cadrul antonomasiilor,.
realitate nediferenţ.iată în retorica tradiţ.ională, întîlnim tropi heterogen!
care depăşesefrecvent.sfera metonimiei şi intră În sfera metaforei.
Personajele plautine ali nume figurate metafore şi meLonirnii--dar nu toate numele Îndeplinese condiţia unei "abateri" specifice calităţ.ij
de trop. Pentru acest fapt e necesară "existenţ.aunei seme identice între două
lexeme diferite sau de () parte identică Între două toLalităţi diferite"33:.
Cînd nume ca Jupiter, Mercurius,LaI' etc. sînt purtate în piesă de aceleaşi
personaje mitologieenu sînt,
tropi, dar cînd sene:.ce numit Jupiter,
ma/rona este echivalată eu J/il/VIIa,merelrix eu Bacchis, iar serlJuseu Sedus".
întîlnim tropi recruta!! din mitologie. Iri prima ;ituatje, numele nu implidi
o modificare ;.;emantică,pe cînd în a doua el este antrenat Într-o deplasare
semică hazată pe similitudine. Numele generice arhetipale: COCllS,
lHcrelrix,.
'10Du :Vlarsais,
Trailedeslrope".Paris, 1730.
"1Le Guern,op. cit.,p. ,15.
:,"P. Fontanier,
LesFignresdudiscOllTS,
Paris,Flarnmari
OYl,
1\)68.
33Groupe1.1.,
Rhe/oriqt!e
gt?J1I3rale,
Paris,Laroussc,
1970,p. lOG.
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Settexelco crcează-tropi, caei implică o rclaţie sinecdotică in raport eu personajul, presupun totalităţi diferitecu o par Leidentică, nu totalităţi identice
între-care există o relaţie de includere ea în orice formă normală de abstractizare. Tradiţia retorică le clasifica în rîndul untonomasiilor abstraetizante,
exprimind totum pro parte. Considerăm
pe linia acestei tradiţ.ii neacceptale de Le Guern, eă aceste nume nu sînt "la d6marehe dabstruct.ion qui
est il la base de tout.e denorninat.ion">.Numele generic al arhct.ipuluiimplică
o alunecare semantică referenţială, dar nu () modificarea configuraţieisernice,
fenomen care ne determină să nu le excluderndin 'sfera tropilor.
Clasificarea numelor plautirie în metafore sau meî:onimiinu este un
lucru uşor, căci relaţiile de similitudine sau contiguitate sînt, la anumite
nume, labile. Chiar dacă delimitarea noastră ar putea suscita obiecţii,în sensul
că. unele nume ar Li susccptibile de altă încadrare, numele selectate rămîn,
în mod evident, tropi, fapt de altfel, esential. Abaterea specifică implicată
de tropi am raportat-o la arhetip. PentruM i 1e s numele Cleomaclius(Bach.)
"Străluce în luptă" este metonimie,dar pentru mat r o n a numele Cl.eosit
ola
(Cas.] "Străluee în armată" este o metaforă. Menţionăm, de asemenea, că
numele figurate de mai jos sînt selective, dar, considerăm noi, edificatoare
pentru analiza structurii figurate a onornasticiiplautine şi a valorii ei estotioodramatice=,
Numele figurate plautine le putem· clasifica in 2 categorii:
1 Metonimiisinecdutice: toiumpro purle şi pars pro Iola;
II. Metafore clădite pe relaţii de simifitudine in obsentia. Prin forma
lor lingvistică,ambeleserii de numefigurate sînt simple (formate prin derivare)
sau eompuse (formate prin compunere).Prezentăm, ordonate pe arhetipuri,
numele de personaje eu valoare de tropi :
NUME.VIETONIMICE
Numele figurate metonimice. denumesc arhctipul prin ,pinecdoeă
fie ea toium pro porte fie ca pars pro ioio. Personajul, .1n prima
categorie metonimică, poartă numele profesiei: Aduocati (P,(len.),Cocus
(Curc., Merc., Ps.), J)anisla (Ep.), Lena (Cun.), IHercafor (?vfere.),
l'Vlerelri:r(Ps.), Afiles (Ep.), Parasi/ilS (Asin.), PiscaţoTCs (Bud.),
Sycoplwnta (Trin.), Tibicilla (Au1.) ete., sau numele categoriei sociale
sau al vîrst.ei: Ma/roI/a(Mere.), Smex (Cist.), PUeI"(Cap., M.G., Ps.), Servus
(AuI.), Virgo (Pen.) sau, în sfîrşit, numele originii etnice: PllOenicium(Ps.),
111cssellio
(Macn.), Syra (:VIere.)elco a doua categorie metonimieă, antonomasiile denumesc personajul eu numele unei speţe a arhetipului: NunH
simple' In ere t r i x : Erotiull7(.Meu.)"Erotia", Hedglium (Ps.) "Dulciea",
Phronesium (Truc.) "Lueida", .Planesium (Curc.) "Amilgitoarea", TeleslÎs
(l':p.),,lnipatoarea în mistere" ete.; ser v li 5: Harpa.r (Ps.) "llrăpăreţul",
NIilphio (Ep.) "Sprînceană", PseudolilS (Ps.) "InşeJătorul", Syncerasills
(Pocn.) "A.mesteciIă",Truculentus(Truc.) "Sălhatecul" etc. ; par asi t li s :
34LeGllern,
op.cii.,p. 35.
3"Traducerile
noastresîntaproximative,
optîndadeseapentruun singursens,neSUfprinzîndambiguitatea
dinoriginal,
darle-ammenţionat
astfelpentrua inlesnitnj.elegerea
utilizăriilor figurate.Transliterarea
lor clin,i(veziIndicele
anexatlucrării)va uşuraînţelegerea
decodării
acestornumeprin prismareceptorului
lor antic.
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Gelasimus(Stich.) "Provoacă rîs"; sefi e x : Charmides(Hud.) "Bucurilă";
adu 1e s c e n s : Charinus (Merc.) "lneîntătorul" etc. Nume compuse:
m i l e 5: Cleomaclius(Merc.)"Vestit În luptă", P!Jrgopolinices(M.G.) "învinge
cetăţi cu turn", Stratcpbanes(Truc.) "Străluee în oştire", Polymacheroplagides
(M.G.) "Multe răni de sabie" etc. ; s e n e x : Callicles(Trin.) "Vestit prin frumuseţe", Calliplio(Ps.) ..Voee plăcută", Euclio (AuI.) "închide bine", PhiloxcnIlS (Bach.) "Iubitor de străini", Nicobulos (Bach.) ,.Biruie În sfat" etc. ;
Il d u 1e sec n s : Callidamaies(Most.) ,.Cuceritor prin frumuseţe", Euiţţchus
(Merc.) "Soartă bună", Philocrales (Cap.) "Iubitor dc putere", Pleusicles
(M.G.) "Vestit prin belşug" etc. ; m ere t r j x : Acrolelelium(M.G.) "CuImea
iuhirii", Anterasiilis (Poen.) .Disputată în iubire", Philocomasium (M.G.)
"Iubitoare de petreceri hachice", Philemaiiunt(Most.)"Săruticel", Philaenium
(Asin.) "Iubitoare de vorbă" etc.; dan i sta: lHysarg!lrides(Most.) "Urăşte
banii"; le n o: Cleareia"Stră!uce În virtute"; ser v u s : Chrţţsalus (Bach.)
"Cel care se agită pentru aur" etc.
Uneori numele figurate metonimice pars pro 1010nu apar ca nume
permanente ale personajului,ci şi ca nume de circumstanţă, pronunţate ad hoc
de acelaşi personaj în vederea limpezirii linei situaţii neaşteptaLe sau a
unei stări psihologice.Aceste nume corespund definiţiei tradiţionale a antonornasiei,Înţeleasă etimologic,ea înlocuiri de nume. Numesimple: ser v li s :
Sosia se teme să nu ajungă Qllinlus (Amph.): par asi t: II s : Curculio
se recomandă Summanus (Curc.) "Borfaşul"; adu 1e s c e n s: .4lcesimarclzus îşi dezvăluie porecla, il10lesllls(Cist.) ,;Plictisilă"; vi rg o: Virgo
declară că se cheamă Lucri;.;(Per.) "Cîştig", iar, mai apoi, 1lisera (Per.)
"Sărmana" etc. Nume compuse: Il a ras it u s: Gelasimus nu doreşte să
ajungă Calagelasimus(StieIl.) "Luat în ris" sau J.11iccOtl'OgllS
(SLrich.) "Hoade
puţin"; ser v li s: Chrysalus se teme să nu ajungă Crucisalus (Bach.)
"Teafăr pentru cruce", iar 5;agal'islio,în Pasa, se recomandă cu un cumul
de antonomasii care-i definesc intenţii)e neînţelese de interlocutorul său:
VaniloquidorI1S,
VirgineSlIendon
ides, N ugiepiloquides,Argentume.r:lenebron
ides,
Tedigni[oqllides,Nugides, Palponides, Qllodsemelaripides,
Numquameripides,
care s-ar traduce cu "Dăruitor de vorbe goale", "Vînzător de fecioare",
"îndrugă fleacuri pentru tine", "Scoate argint din întuneric", ,:,Trăncănitor
demn de tine", "Flecărilă", "Linguşilă", "Inhaţă o. daLă un lucru", "tnhaţă
pentru veci".
NUJVIE
METAFORICE
Aceste antOllomasiiredau speţa arhetipului prin metafore În absentill
sau, cum au mai fost numite transferurile cu un singur pol actualizat în text,
metafore implicalive. Nume simple: m ere t r i x: Adelplwsium (Poen.)
"Surioara", Ampelisca (Rucl.) "Lăstar de vie", Bacchis (Bach.) "Bacanta",
Gymnasium (Cist.) "Şcoală", LeaeJla (Curc.) "Leoaica", Pl1lestra (Rud.)
"Palestră", S'elenium(Cist.) "Lunieica"eLc.; se ne x: Alegaronides(Trin.)
"Casă mare"; ser v u s : Clzal!Jl1us
(Cas.).,Frîu", Cyamlls (Truc.) "Grăunte",
Collybiscus(Ep.) "Bănu1", Grwnio(:Ylost.)"Cufăr", Grippus (Bud.) "Năvod",
Lampadio (Cist.) "FIăcăruie", Leonida (Asin.)"Leul", Pardalisca (Cas.)"Pau··
tera", Slaphgla (Au!.) "Stafida", Sfl'obillls(Au!.) "Sfîrlează" etc.; par asit II s: Curetllia (Cure.) "Gărgiriţ{I", Ergasilius (Stich.) "Trudilorul",
PenÎcllllls (Men.) "Periuţă" etc.; c ()cu s: Anll'a:r (AuI.) "Cărbune", Cylin-
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drus (Men.)"Ci1indrn",Congrio(AuI.)"Tiparul", Chiitri«(AuI.) "Argilă" el.c,';
1e Il O,: Lucus (Curc.] "Lupul", Labrax (Hu.d.) "Lupul de mare", Batrachos
"Broască" etc. .l\umeeompuse: s e n e x : Demipho(Mere.)"Vocea poporului",
Theapropides (Most.) "Profetnl zeului"; mat r o Il a: Cleostrata (Caii.)
"Strălucc în oştire", Eunomui (AuI.)"Lege bună", Phouosiraic (Cist.)"Lumină
oştire" ete.; mii e 5: Therapotitiqen
us (Curc.) ,,Fiarii născută în mare";
a el111e s Ce n s : Arflyripplls(Asin.) "Cal de argint" ; s e r v u S : Pithodicus
(AuI.) "Judecă pithic",
Helaţ.iilemetonimiceşi cele metaforice, pornind de la treptele elementare de expresivitate ale contiguitâţ.iila treptele superioare ale intuiţiei, sint
subordonate individualizăriî arhet.ipului, ilust.rînd,lnambele situaţii, trăsături psihologiceşi fiziceale acestuia. Ele exprimă individualul prin general,
în situaţia numelui figllrat iolum pro parte, sau generalul prin individual,
În situaţia numelui figurat pars pro toto. Numele genera! al arhctipului nu
este un procedeu lipsit de virtuţi dramatice chiar dacă implicăo individualizare vagă, deoarece aceste nume arhetipale, consacrate de literatura elină, evocă
insemne cornute de timp, ea sinteze ale unei experienţe general umane, transparente în procesul receptării. Amhele categorii de nume, raportate la unitatea tipiculuiinartă, prezintă preponderentlatura generalului.Individualizarea
se realizează gradat prin anticiparea trăsăturti dominante a arhetipului.
Această Iuncţie cognitivă a numelui plautin figurat trebuie înţeleasă in consonanţă pozitivă sau negativă eu.arhetipul şi intriga. Transparenta semantică
a numelui este solicitată de structura specifică a teatrului plaut.in adecvat
unui puhlic eterogen. Prezenţa elementului individual în aceste nume nu
trebuie echivalată eu individualizarea. Individualul este aici numai un mijloc
de expresie al unei speţe subordonate arhctipului, pe cînd individualizarea
este un rezultat al conluerării în :.](ţiuf1eai unor mijloace artistice variate
printre eare, fireşte, şi numele figurat. Numelespcţ:eieontrihuiela ,individualizare; dar acea:.;!{l
individualizarese faeeÎn hotarele arhetipului. Individualizarea seldl:ahlprin nume va fi forlifiealil prin participarea arhetipulq la acţiune.
Arhelipul individualizatprin nume ohţi.nerelief teatral în mlsu.r{l·participării
la intrigtt. Prin procedeul individualizi:iriiprin nume şi actiunii, Plaut alcătuieşte un triunghi al perspectiveiîn care latura verticaIă e intriga. ArLaplautină
nu constă numai '[Ilstructura arhetipuilli, ci, mai ales, in iarta organizării
aeţ:iuniicare aprinde 0i Illişdl in curcntul său alt.ernativ figurine arhetipale
eu o intensitate Ilirecl propor!.ionalăcu rostul lor econorateîn intrigă.
Numelemetonimiceau un grad de abatere mic
de context \'11raport
eu cele rnetaforice,tare presupun, În mod firesc, un grad de imprevizihil ridicat. Depărtarea de nivelul semahtie al eontextullli dramatic se sprijinii pe
unghiul de dislorsiuneimplicat de ZOllade inlersecie a trăsfllurii dominante
care delermin{tadeevarea tropului la context. PrÎvind indicii de informaţie
anticipativă al acestui ana!0!l0ll-- element care face eompatlhii numele cu
arheLipul---eonstatilHlo proporţie desccndentă de la metonimie la metaforă
şi, în cadrul acestora, de 111numele compus hl numele simplu, eorespuJlzătoare unei proporţii ascendente,deei invers proporţionale, aindiei!or de expreivitate dramatidl. In lumea meLonimiilorexistă o determinare logică mai
preeisă1D cadrul numelor eornpuse: Clcmoacims(Bach.) "Străluce în
Bucl/o (AuI.) "Inchide bine", iVlgsargyrides(MosL)"Uriîte arginţi", fa de
cele sjmple : ClwrinliS (Mer.) "Chipeşul",IHelaenis(Asin.) "Oacheşa", TructJ.-
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Ienius (Truc.) "Sălbaticul", aşa cum şi în sfera numelor metaforice numele
compuse Cleosirata (Cas.) "Străluce În armată", Demipho (Mer.) "Vocea
poporului", Theroţiontiqonus (Curc.)"Fiară născută în mare" au o determinare
mai explicită, în comparaţie cu contextul dramatic, decit numele simple:
Curculio(Curc.) .,Gărgăriţă", Leonida (Asin.)"Leul", Grippus (Rud.) "Năvod"
etc. Pentru a ne da seama de valorile lor contextuale ar trebui să procedăm
la o analiză a semelor de intersecţie cu arhetipul sau intriga, observînd că,
în raport cu gradele diferite de adecvare şi expresivitate, unele nume indică,
iar altele sugerează,dar acest lucru nu este posibil în spaţiul acestei lucrări.
Hef'erindu-sela valoarea stilistică a metaforei şi a metonimiei, R. .Jakobson observa că metonimia este utilizată, cu preponderenţă, în literatura
realistă, iar metafora În literatura romantică. in situaţia noastră, ambele
figuri, specializate relativ În realism sau romantism, îşi dovedesc aderenţa,
Într-un mod specific, Ia clasicism.Metonimia numelui plautin este în genere,
cum am văzut, o sineedotă particularizantă. Pe plan expresiv, aceste sinecdoce coboară privirea spre detalii reale, matorial-senzoriale,procedeu al literaturii realiste, dat liniile de Jorţă ale succesiunilormetonimice se supun
unui orizont clasieizant, relevă trăsăturile psihice şi morale ale arhetipului,
năzuind spre universal. Numele metonimiceplautine cu grade de particularizare diverse, pornind de Ia elemente fiz.ice: Blepharo (Amph.) "Pleoapă",
Cephalio (Cap.) "Căpăţînică", Milphto (Poen.) "Sprîl1Cenatlll",Ia ipostaze
psihice şi morale: Pseudolus (Ps.) "Vieleanul" şi Truculenlus (Trnc.] "Sălbaticul", contribuind la o percepţie precisă şi limitată a personajuluiurhetipal. Sinecdocele particularizantc, relevînd laturi morale, apăsînd estetic
pe trăsătura dominantă a arhetipului, devin un procedeu specific clasicizant,
Nu mele plautin metaforic are aceeaşi funcţie expresiv-dramatică,subordonată esteticii clasicizante, ea şi numele metonimie, dar, spre deosebire de
numele metonimie care rămîne adesea ornamental, numele metaforic implică
un grad de abstractizare mai înalt, deoarece, presupunînd o structură in abseniia şi implicit o "abatere" accentuată faţă de context, schimbă configuraţia sernică a termenilor transferati. Gradul de "abatere" de la izotopia contextului este reglat Însă de norma esteticii clasice, aici de norma genului humile şi implicit de necesităţile limbajului dramatic. Nume ca: Ampelisca
(n.ud.) "Lăstar de vie", Selenium (Cist.) .Lunicica", Curculio (CUTe.) "Gărgărită", Pardalisca (Cas.) "Pantera", Grumio (Most.)"Cufăr", Griţipus (Rud.)
"Năvod" etc., nu depăşesc posibilităţile de receptare ale publicului, păgubind
interesul pentru acţiune, ei, dimpotrrvă, orientează expresiv receptarea, asociind Ia indicii logiciimaginea figurată, îndeplinind astfel o funcţie dramatică
de sinteză cognitivă şi expresivă, solicitată de specificul teatrului comic
plautin.
VII. DINAMICA
ADECvAnIINGMELOH
FIGL'HATE
LA PEHSONAJUL
AHHETIPAL
ŞI LA INTRIGĂ
Urmărind consonant.anumelor figurate eu personajularhetipal sau eu
intriga observăm că acestea indică san sugereazăprofilul psihic şi moral al
eroilor sau rolul acestora în economiapiesei. Ne oprim aici la relevarea dinamicii contextuale a numelor figurate În cadrul cîtorva piese, fenomen eare se
poate urmări în oricare comedie plauLină.
In piesa l1acchides,numele curtezanelor, Hacchis, ne dezvăluie caracterul lor arhetipal. Tînărul Pysloclerlls ".Moştenitorde încredere" are nume

BDD-A1409 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 50.16.169.155 (2023-01-09 22:50:01 UTC)

19

ONOMASTICA
FIGURATA
!N COMEDIA
LUIPLAUT

---

355

ironie în raport eu faptele sale, căci el este un adulescensmalus care, îndrăgostit de curtezană, risipeşte averea părinţilor şi c.afeămoralitatea tradiţională. Numele tînărului Mnesilochus "Rămîne in capcană" ant.icipă situaţ.ia
acestuia în intrigă, pradă a eurtezanclor fermecătoare, Nicobulus "Biruie în
sfat" este numele ironie al unui senez stupidus "biruit" de două ori de sclavul
său viclean, iar în finalul piesei "învins" de curtezane. Numele celuilalt bătrîn este Pbiloxenus"Iubitor de străini" şi indică () trăsătură de caracter confirmată de intrigă, - cultivarea ohiceiuluielin de a petrece eu hetere, atitudine tipică la un senex libiduiosus.Numele sclavului Clzrysalllş"Cel care se
agită pentru bani" dezvăluie firea întreprinzătoare a lui servus dolosus şi,
mai ales, rolul său în intrigă. PseudonimulCrucisalus"Cel care e teafăr pentru
cruce" este o autoşarjare care relevă conştiinţa pedepsei. Numele sclavului
hătăuş Artamo "Măcelarul" indică firea bru tală a acestuia, adecvată rolului
său de lorarius. In sfîrşit, numele hogătaşului Meqalobulus"Sfat mare" şi
numele preotului T'lieoiimus"Cinstitor de zeu", adecvate situaţiei şi arh etilui, pomenite de Chrqsalus în povestea sa inventată pentru a păcălipe Ni coIndus, sugerează încrederea morală şi materială, căci lor li se încredinţase o
sumă de bani pe care urma s-o ridice Ni.cobulu
s. Prin urmare numele proprii
indică sau sugerează trăsătur-i fizice sau morale ale eroilor în concordanţă
eu arhetipul sau rolul lor În intrigă.
Consonantanumelui cu arhetipul şi intriga, sugerînd sau ind icind caracterul sau rolul personajuluiÎn intrigă, ne intîrnpină şi În Moslelaria.Bătrînul
Theopropides "Profet al zeului" este un sene:rbonus care are un nume ironie
căci, în ciuda puterii de prevedere pe care ne-o sugereazănumele său, este păcălit de inventivul Tranio "Luminătorul", un servus malus eu rol conducător
în intrigă. Alt bătrîn, prieten cu Tlieopropuies,se-numeşte Simo "CocîrjiIă",
indicîndu-ne o trăsătură fizică. Tînărul fin al lui Tbeopropidesse numeşte
Philolaches "Iubitor de hazard", sugerind firea lui de adulescensmalus şi
rolul său în intrigă, ea Îndrăgostit de curt.ezaneşi de petreceri cu ,semenirisipitori. Curtezana iubită de Pliilolachesse numeşte Philemalillm,f"Săruticel",
dezvăluind o notă a arhctipului merelrix, iar se/ava sa, Scapha "Scobita"indicind o trăsătură fizică. Prietenul lui Pliilolaclies se numeşte Callidamates "Cueeritor prin frumuseţe", iar iubita acestuia se rheamă Del.pbia
"Delphiana", anticipînd trăsături psiho-morale ale arhetipului. Selavii lui
Callidamalesse nUmese PlwnisClls"Luminiţ,ă",sugerind rolul său în intrigă,
ţii PinaclufI1"Tăbliţă", făcînd aluzie la profcsia sa de pedagog. Un selav al
lui Tlzeopl'opides
se cheamă Splwerio"Sferă", aluzie la fizieul său. în sfîrşit,
eămătarul este numit ironic ]1,1ysargyrides
"Urăşte arginţi", refleetînd pdnix-o prismă răsturnată profesia şi rolul său în intrigă. Aşadar, şi aici numele
personajelor sugerează sau indică trăsături morale sau fizice ale arhetipulni
dar şi trăsături care anticipă rolul personajului în intrigă.
Dinamica adeevării contextuale anumelLli figurat la arhetip şi intrigă
unnează aeeleaşi coordonate şi în piesa Rlldens. Bătrlnul atenian, retras pe
ţărmul mării, pios, poartă numele DaClJwnes"Demon bun", aluzie la credinţa şi cinstea sa, căci pietatea acestui personaj apare frecvent în piesă. Numele seIavului său, Sceparino"Toporişcă", sugerează rolul în gospodăria stăpînului, potrivit lmprejujJării,e[\ci în primul act al piesei repară eoliba distrusă de furtună. Selavul pescar al aeeluiaşi Daemonesse numeşte Gripplls
"Năvod", indicîndu··nepreoeuparea sa. Selavii [arari ai bătr nuluI pios :

BDD-A1409 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 50.16.169.155 (2023-01-09 22:50:01 UTC)

356

TRAIAN
DIACONE:3GU

20

numesc Turbalio "SpajmîntiJă" şi Sparax "Sfîşiilfl", d.ezvăluindu-nerolul
lor de instrumente de tortură solicitate de intrigă, Numele curtezanelor,Ampl'hsfI( "Lăstar de vie" Palaestra .Palestră", sugerează notele arhctipului
Semnifieaţ.ianumelui curtezanci Ampelisş:aeste pusă în evidenţă
rle scena idilică de.la fîntînă, în care Sceparin.ose arată fermecat de curtezană.
Tînărul îndrăgostit. de Palaest.ra se nurn
Pleusuiippus "Bogat în cai",
aluzie la starea materială, iar numele sclavului său, Trachalio "Gît drept",
ne sugerează orgoliul şi francheţea firii lui de calator al stăpînului. Codoşul
poartă numelede Labrax "Lup de mare". După ce primise de la Pleusidippus
o sumă de răscumpărarea Palaesttei, codoşul,împreună eu aventurierul Gharmides"Bucurilă",fugepe mare, spre Sicilia,dar o furtună îl aduce din non pe ţ.ărInul gree. Preoteasa templului Veuereieste numită Ptolemocrotia"Putern.Îeă
asupra războiului',',sug(:rînd unul din atributele zeiţei pe care o slujeşte,
Numele personajeloranticipă şi întreţin atmosfera muralăelevată, umanitară
a piesei, dominantă de trlumful binelui.
VIII. FUNC'fjA
COMICA
A NUlVlELOHFIGURATE
IN COMEDIA
LUIPLAUT
Categoria estetică a rcomicului, impresionantă prin modalitătile sale
proteice, l-a determinat pe B. Crocesă remarceCI1scepticism ea "toaLedefiniţiile cornicului sînt ele Însele comice"f;, iar pe E. Bergler să afirme, vizind
caducitatea oricărei definiţii, del "teoriile sînt trecătoare, dar risul este
veşnic" ::7.Helevaraa constantelor din definiţiile numeroase ale comiculni,
de la Platon (Pbileaos 4(),- 48) la Aristotel (Poetica 14 - 493) la
BergsonllBşi Escarpit= ar alcătui, Iără îndoială, un îndrumat ut.il pentru
exegeti.vcăci cornicul este un fenomen social-istoric, iar teoriile se clădesc
pe experiente art.ist.icevariate, determinate de timp şi loc. Heţiuem dintre
constante faptul că această categorie estetică este un fenomen Întemeiat pe
contraste specifice,implicînd, printre altele, conflictul dintre aparenţă şi
esenţă sau dintre pretenţie şi realitate. Perceperea acestor contraste provoacă
rîsul, care implică IIn moment de încordare şi dezechilibruprovocat de contrast şi, apoi, un moment de relaxare şi detaşare, grape înţelegeriişi depăşirii
contrastului comic. Hisul sancţionează obiectul comic, căci presupune în
procesul de rezolvare a contrastului superioritatea morală şi intelectuală a
receptorului. De la Platon la Hegel, polii cont.rastuluicomic au fost inter··pretati ea entită[ilogiee, limitate la sfera uritulUi, legate de imperative etieosoeiale universale, Estetica marxisUl a eoborlLÎnsii cnmicul, din sfera universalu!ui, la contradicţii social-istorice concrete, dezvă!uindu-i dinamica
internă, dialectică, a conlradieţ.icidintre valoare şi nonvaloare in procesul
luptei dialcetiec dintre nou şi veehi.
Contradicţiile care generează eomiCll!din opcra lui Plallt nu pot fi
clasate toale în această perspeetiv[t,căci IlIulte se consumă 'in eontf'aste exterioare, meeahice,proprii farsei, fiiră adîncime lăuntrică, llecclltraLepe valoare
sau llonvaloare. Aceste.contraste specifice farsei nu trehuie minimalizate,
:rupte de tI finalitate superioarfl,ci înţelese in eorelaţieeu viziunea
"s B_Croce.
l/wnotlsmo.
In l'roblcmi
di estetica
e conlribllli
aliasforiadeU'
estetica
"u"w·/u,
Latcnza,1\J2:\.
"'Ed. Bergler,
La1!glder
am!lI.eSmscof'lJnmour,New
19;5(;,
:<B
Il. Bergson,
Lerire.lissaiSrlrla siyni{ieation
du comiqlle,
Paris,1920.
39H. Esellrpit,L']1l111l01[
r, Pal'i, J960.
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hurlescă, a comedieiplauLineîn care comicul carnavalesc abundă. Exegeţii
lui Plaut au relevat frecvent funcţia ludică a eornicului plautin, îndeosebi
a cornicului de situaţii, dar nu an surprins perspectiva sa ambivalentă,
catarr t.ică,ngatoare şi, simultan, regeneratuare,reflectînd contradicţiilecare
minau o societate în pref'acere. Personajele şi situaţiile comice, plaUtilW,
festive, realist-groteşti, sînt coricxate pe axul lumii saturnalice care.unifică
dialectic, în procesul reflectării lumii În devenire, polul ludic şi cel satir ic
al rîsului plautin.
Considerăm că sursa socială a cornicului plautin se rezumă.. la două
flagrante contradictii care, unite sau rarnificate,străbat toată opera poetului :
a)
contrastul dintre menţtnerea arbitrară a vechilor rnoravuri .austere şi
procesul prezent al descompunerii lor; b) contrastul dintre. pretinsa
civilizatie a moravurilor greceşti Infiltrate la Homa şi esenţa lor decadentă.
Plaut ridică adesea masca aparcntei şi dezvăluie esenta moravurilorlnvelite
în haina anacronică a integril.ăţ.iistrăbune sau în vcstmlrrtul rafinamentului
elin. Faţă de ambele excese morale rigiditate şi. libertinaj el adopta
prin comic o atitudine critică ambivalentă, cu un pol negativ, actualizat în
Lext şi altul pozitiv, de multe ori implicit.
Numele metaforice plautine sînt mijloace de eXfiresÎeprin care se realiz ează această Iuncţ.ie comică. P'Iaut ridiculizează vierhl în lumina contradicţiilor rnentionate indiferent de arhetip sau pătura sa socială. Numele figurate
nu sînt însă totdeauna comice,căci raportate la arhetip nu închid o contradicpe intre pret.enţie şi realitate. Personajele alegori(:e Arciurus (Hud.),
Auxilium (Cist.), Luxuria (Trin.), Lnopia (Trin.], mesagerimorali ai poetului,.
au nume transparente, didactice, necornice. Nu sint comice nici autonomasiiletoiumpro parte care denumesctipul cu numele său generic: (oeus (Merc.),
1'.{
iles (Epid.), AIereiri.x (Pseud.), Parasi/lis (Asin.), Şene,1.:(f:ist.), Servus
(AuI.) etc. deoarece ac-este nume, ca şi zcificăril« amintite mai înainte,
nu implică un contrast dintre aparentă şi esenţă. Iiepliea şi intriga mobilizează aceste personaje în contraste comice, dar acest fenomen' depăşeşte
limitele lucrării noastre, preocupată numai de comieu!numelor:'depersonaje.
Structura celorlalte nume arhetipale este iluminată, cu intensitate
gradal.ă, de contraste comice. Dispunerea contrastelo!"eomiceitrebuie receptată însă pe dou[t planuri: a) -- din perspeetiva spectatorilor, preveniţi de
aceste contraste; b) - din perspectiva personajelor conştiente sau nu de
faptul că ele Însele sau altele Închid contraste comiee. In lumina acestor
planuri, numele figurate sînt mereu comicepentru spectat.ori,dar (omÎce sau
nccomice pentru diverse personaje din piese.
..
Personajele care nu sInt eOl1ştientede contrastele lor ridjeo1",poartă
Imme-sineedocepar:; pro tolo şi intră în rela(.iicu esenta arehtiI)i.tluiÎn două
feluri: a) __
".relaţie pozitivă: aparenţa este o prelungire a esenţei ;b)
relaţie negatiuli: aparenţa este o inversare a esen[:ei.în ambele situaţii contrastele sînt redate prin substituiri de termeni in care esenta, adică viciul, este
reflectată pozitiv sau negativ prin aparenţă, adică prin anlol1omasÎe.Relaţia
pozitilJel:1eno este numit LyClJS(Poen.) "Lupul", miI e s: Pol!Jmacltero.,
plagides (Ps.) "Multe răni de sabie", In ere t r i x: Philocomasium (M.G.)
"Iubitoare de petrecere bachieă", a cIII 1c s ce Il s: Philolaches (:\10st.)
"Iubitor de hazard", par asi tus: PeIlÎCl11Ils
(Meu.) "Periuţă" ete. Relaţia
negativă: 1e n a poartă numele de qearela (Asin.) "StrăIltce în virtute",
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d a li i 5 ta: jllIysargyrides(Most.) "Urăşte arginţi", m ere t r i x : Gymnasilim (Cist.) "Şcoală", miI e s : Pyrgopolinices(M.G.) "învingător de cetate
cu turn", par asi tus; Erqasilius (Capt.) "Truditorul" etc. În cadrul
relaţ.iilorpozitive, contrastul nu' se instituie între o aparenţă virtuoasă şi o
esenţă negativă, ci între o aparenţă negativă hiperbolicăşi o esenţă negativă
normală, aşadar între pretenţie şi realitate. Numele Lucus "I.upul" pentru
1e n o sau Bacchis...Bacanta" pentru m cre t r i x intră în contrast cu
arhetipul, deoarece pretenţia este o exagerare caricaturală a realităţii, nu o
mască ironică. în cadrul relaţiilor negative, întîlnim contrastul comic dintre ()
aparenţă pozitivă care acoperă o esenţă negativă. Numele Cleareia "Străluce
îu virtute" pentru o patroană de lupanar sau IVIysargyrides"Urăşte arginţi"
pentru un cămătar sînt receptate ca ridicole, în mod ironic, faţă de arhetip
şi intrigă, înconsouanţă cu viziunea lumii răsturnate, dominantă în comedia
plautină ,
Personajele conştiente de contrastele lor comice sînt disimulate.
Nurnele lor este tot o sinecdocă pars pro ioto, instituind un contrast comic
prin aceleaşi relaţii menţionate. Relaţiapoziliuâ - aparenţa este o hiperbolă
a esenţei-- se Întîlneşte în Ariotroqus(M.G.) "Roade tot", Chrysalus (Bach.)
"Cel care.se agită peIltf1 aur", Curculio(Curc.) "Gărgăriţă", Epulicus (Ep.)
"lmprieinatul", Gelasimus(Sf.ich.)"Provoacă ris" Peniculus (Men.) "Periuţii",
Pseudolus (Ps.) "înşelătorul" etc. Parazitul Gelasimus"Provoacă rîs" e
deplin conştient de rîsul pe care-I stîrneşte, sursă de existenţă a sa, iar
. Pseudoius "Înşelătorul", de asemenea, cultivă lucid şiretenia şi Îşi compară
puterea sa de invenţie cu a unui poet. Contrastul dintre pretenţia numelui
raportat la conditia reală a personajului este un contrast comic. Relaţia
neqatioă ---aparenţa este răsturnare" a esenţei, fenomen cu care personajul
se amuza - se întîlneşţe atît la nume de personaje (parazitul e numit Erqasilius "Truditorul" sauSalllrio "Să:tulul"), dar, mai ales, la numele pronunţate ad hoc cu care.personajelc se autoşarjează : Artoiroqus(1\1.
G.)"Roade
tot" se vede Miccotroqes"Hoade puţin", Chrţţsolus(Bach.) "Cel care se agită
pentru aur" se autouumeşte Crucisalus "Teafăr pentru cruce", Curculio
(Curc.) "Gărgăriţă" se porecleşt.eSUmmaIlI1S
"Borfaşul", Gelasitnus(Stich.)
"Provoacă rîs" se vede Colaqelasimus "Luat în rîs", iar Sţmcerostus
(Poeu.) "AmesteciIă" CfIlri (ragium "Cotonogitul" ete. Contrastele eomice
excelează, suprapunîndu-se, în replica lui Sagaristio din Per,a. Acesta,
travestit în. persan, vÎnzÎnd lui Dordallls o lJirgo deghizată în merelrix, se
recomandă cu un şir4i?!gume metonimice.Numele figurate sînt următoarele:
VaIliloquidoflls"Dăruiţţv-orheseci", VirgiIleSIJCIldoIlides
"Vînzător de fecioare",
Nllgiepiloqllies ,,1:ndrtl? fleacuri", Argentumexienebronides"Scoate argint
din întuneric", TediqnilQWllides
"Trăucănitor dcmn de tine", NllgipalpoHides
"Linguşeşte cu fleaujt2,.Qu()dsemelarripides"înhaţă o daUI" şi Nllmquamt'rripides "lnhaţă pentV\1totdeauna". Aceste nume demaseă rolul de pttcălitor
ari hoc al sclavului, daf Dordalus, Ilepricepîndu-Iesensul, consideră că Sagaristio e persan şi încearcă să-I înşele. Contrastele suprapuse dintre pretenţie
şi realitate (persan-sclav, disimulare-demaseare, păcălitor-păcălit) sînt
cunoscute atît de public eît şi de sclavul travestit, fenomen care provoacă un
rîs nercţinuL. Spectatorul primise cheia intrigii şi, dominînd personajele, pricepe j
, rîzînd de personajul plat, dar şi de cel isteţ.
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Funcţia comică a numelui personajelor plautine implică o tonalitate
critică nuanţată. Distribuţia accentelor comice şi stabilirea măsurii rîsului
se clădeşte pe descoperirea relaţiei dintre acesta şi esenţa obiectivă a fenomenului. Cînd obiectul comic e un viciu individual sau social, autorul utilizează satira împinsă la sarcasm în structuri caricaturale groteşti, dar cînd
obiectul comice un cusur al unei esenţe pozitive, satira nu are intensitate sau,
fenomenrar, Ia Plaut întîlnim umorul, atitudine în care detaşarea se îmbină eu
compasiunea,Tonalitatea definitorie a comicului plautin e satira, iar procedeul cel mai frecvent, caricatura, vizînd viciul sau cusurul indiferent de arhetip. Numele figurate plautine au, în mod frecvent, tonalităţi comice satirice,
eu sens arnhivalent, reflectînd saturnalio o lume în devenire.
întîlnim nume figurate care nu au funcţie critică, deoarece contrastele
lor comice nu sînt corelate pe contrastul dintre viciu şi virtute. Acestenume
ludice, ca numele sclavilor Sparax "Sfîrtecilă" sau Turbalio "SpăimîntiIă"
din Ruâens, adecvate cornicului de farsă, exterior şi senzorial, nu implică
un contrast între valoare şi nonvaloare.
Numeroase nume figurate sînt Însă clădite pe contraste dintre viciu
şi virtute. Numele figurate caricaturale În care pretenţia se opune rea Iităţ.ii:
1eno: Lţjcus (Poen.) "Lupul", par asi t LIS Curculio (Curc.) "Gărgăriţă",
miI e s : Bombomacliides
(M.G.) "Tună în luptă", a,d u 1e s c e n s : Pliilolaches (Most.] "Iuhitor de hazard", m ere t r i x : Bacclus "Baeanta" etc.
sînt nume satiricaîmpinsespre grotesc,demascîndostentativ viciul arhetipului,
relaţia dintre afişare şi anonimat, generind rîsul care sancţionează viciul
demascat prin nume. Funcţia cognitivă a numelui, Întărită de funcţia
sa comicărealizată prin hiperbolăsau litută, este confirmată de intrigă. Numele plautine în care aparenţa pozitivă mascheazăesenţa negativă sînt ilurninate,
de asemenea, de satira prin care se şarjează un viciu disimulat. Nume ca ;
Mysargyrides(Most.)"Urăşte arginţi" pentru un cămătar, Pisioclerus(Bach.)
"Moştenitor de incredere" pentru un tînăr risipitor, Clearela(Asiji.) "Străluce
ţn virtute" pentru o patroană de Iupanar, P yrgopolinices (l'1.G.) "Biruie o
cetate cu turn" pentru un ostaş poltron, Theopropides (Most.] "Profet al
zeului" pentru un senator păcălit de sclav etc. implică o tensiune între polii
contrastului comic-viciumascat de virtute ._-care, odată. percepuţi, declanşează rîsul. Numele Mysargyrides (Most.) pentru elani sta sau Cleareta
(Asin.) pentru 1e n a sînt receptate ironie îndată, dar Pyrgopo[inices
(M.G.) pentru mii e s sau Theapropules (Most.) pentru se n e x apar
ironice numai după ee cunoaştem rolul lor în intrigă. Funcţia cognitivă
a numelor e sprijinită de funcţia lor comică, înălţată pe trepte emoţiona le
variate care mobilizeazăastfel, în procesul decodării, participarea complexă
a spectatorului la înţelegereavirtuţilor dramatice din piesă.
Tonalitatea critlcă a comicului implică atitudinea autorului faţă de
obiectul comic - viciu sau cusur - îngăduindu-ne să reconstituim, pe calea
răsturnării fenomenuluiridiculizat, idealul său etic sau estetic legat de vreme
şi loc. Plaut cultivă eu preponderenţă contrastele comice axate pe viciu şi
virtute, reflectînd, în perspectiva dialectică a noului şi a vechiului, o lume
în devenire. Procedind astfel, comediograful condamnă viciul pe orice
treaptă socială. Tonalitatea sa comică definitorie e satira, iar procedeul
cel mai frecvent, caricatura. Umorul este o apariţie rară la Plaut atunci
dnd rîsul nu atacă esenţa, ci o slăhiciune trecătoare, implicînd, pe lîngă
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detaşare, cornpasiunea.în Arnpliitrio 304 ş.U., Mercurius, travestit în Sosia,
se laudă că a trimis patru adversari în Infern. Sclavul Sosia, inîricoşat.,
declară: "mă tem să nu-mi înmermintez numele şi din Sosia să.ajung Quintus"
("AIcincilea").Aicirisn1 şarjează lipsa de orientare şi teama de tragie a selavuluidcvotatstăpfnului, chinuit Însă de capriciile divinităţii t.ravest.ite.
Satira plautină vizează personajul vicios, indiferent de pătură sau clasă
socială, dar şi sistemul normelor oficiale care înăbuşe aspiraţia individului
spre liberta Leşi virtute. In ultimă instanţă, viciul rid iculizat este un exces
careduce la surparea morală şi materială dăunătoare pentru individ şi societale. Acum,in vremea războaielorpunice, Republica romană solicită unitatea
internă şi cultivarea măsurii atît în viaţa de familie clt şi în viaţa cetăţii.
Atitudinea cornediogratului raţii de personajul bonus sau malus implieă o
rezolvare dialectică a conflictului dintre mos maiorum şi mos Graecorum,
opunindu-se atit libertinajului elin, eît şi rigidităţii rustice străbune. Personajul raolus este o imagine răsturnată a personajului bonus, iar numele lor
figurate sint, in numeroase situaţ.ii, mijloace de expresie cornice eu tonalitate
satirică. Printre formele comice ale Iarsei plautine, intrezărirn adesea chipul
zeiţei Neinesis.
Comiculplautin -- formă a unei critici emoţionale-·· determină spectatorii la introspecţie, Finalitatea sa e corectivă cînd se referă la un cusur,
dar destructivă cînd vizează un viciu. FUsulplautin, fără vigoarea temerară.
a Iesceninelorşi lipsit de sarcasmul aristofaniau, cducă artistic, Plaut afirmă
prin negare şi detaşare de obiectul comic un ideal clic şi estetic adecvat
unei epoci în plină prefacere, unde intilnim, printre alte contradicţii comice,
metamorfoza ridicolă a unor valori depăşite. Funcţia critică şi tonalitatea
comică a numelor figurate plaut.ine,distribuite raţional în raport cu fenomenul
ridiculizat, corelate eu alte mijloace dramatice utilizate conştient de poet,
contribuie la detaşarea de lumea ficţiunii ridiculizate,relevîndu-ncun comediograf stăpîn pe arta sa şi legal de vremea sa.
IX. COORDONATE
ALEARfEI ONOM.ASTICII
FIGUHATE
PLAUTINE
Arta onomasticiiplaut.ine,raportată la tradiţia greco-Jatillă a numelor
arhetipale, Se distinge prin subordonarea funcţională, gradată, a virtuţilor
cognitive şi estetiee faţă de valoarea dramatică a numelor proprii. Numele
figurate platrt.ineveontribuiediferenţiat la individualizarea arhetipului, In
cadrul conceptului de individualizare - rezultatul conlucrării în acţiune a
unor mijloace artistice variate -- numele individual sau general al arhetipului
este un mijloc de expresie care sprijină transfigurarea personajului tipic.
Individualizarea sehiţată prin nume este fortificată de individualizarea prin
participarea arhetipului la ae!.iulle. Personaje cu nume general arhetipal,
spre deosebirede cele cu nume care reflectă o speţă il.arhetipului, nu sînt
solicitate la acţiune, ră.miufigurine eu rol episodi<;"
Funcţia dramatică a personajului subordonează funcţia cognitivă
şi cea expresivă a numelui figurat. îndeplinesc o funcţie cognitivă numele
care vehiculează diverse informaţii despre arhetip (unele ne dezvăluie o trăsiitură fizică: 1\1elaenis"Neagra", altde una morală: Clearela "Slrăluce in
virtute", iar altele anticipă rolu1101'în intrigă: Lysimachus"Dez!(agălupta").
Funcţie expresivă au numele figurate 1'ecrutate dintr-o sferă senzorială.
Registrele dominante, polarizate pe simţuri, sînt cel auditiv, cel vizual şi
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cel cinct.ic.Prezenţa funcţ.ieicognitive, eu caracter informativ ant icipativ,
precum şi a funcţiei lor expresive, eu profil senzorial, dinamic, îngăduie
desHlşlH3Tea
acţiunii intr-un orizont cunoscut. perrniţ.indsllspensiisau cornprimări a unor elemente ale ac(iuuii menite să dezvăluie arhelipul treptat,
îngăduie abaterea de la logica artistică a personajului literar, de tip menandrian sau lerentian, întemeiat pe descoperirea trepta tă a necunoscutului,
instituind o logidi artistică răsturnată, dramat.izindcunoscutul, dezvăluindu-1
prin salturi neaşteptate şi neverosimile, dar fără să. anuleze şansele receptării sale. Prin aceste Iuncţii dramaticc ...(·.ognitivăşi (xpresiv{l·--arta numelui arhetipal se corelează cu Iuncţ.ia oxpozitivă a elementului .narativ'",
eu structura închisă a metaforei, eontrilmind astfel la precizarea conîiguraţiei
specifice a spectacolului teatral plautin.
Acestevalori estetico-dramaLiceale onomasticiifigurate plaut.ine,ierarhizate fuIleţ.ional,se explicăprin profilul istorie şi tipologie al teatrului plautin,
care neagă traditia imediată a comediei msnaudreice, întorcîndu-se la arta
numelui'aristofal;ian. în comedia medie j În comedia nouă numele coboară
în relativă monotonie.Procesul e firesc, căci Menandru şi Terentiu sînt reprezentanţi ai unui teatru literar, orientat spre interiorizare şi analiză, pe dud
Plaut, ea şi Arist.oîan,cult.ivă un teatru "teatral", orientat spre exterior şi
senzorial. Procedeele norrverhale de recunoaştere el arhetipului .- costum,
perucă, mască -- erau însoţite de procedee literar dramatice de individualizare: nume, acţiune, replică. Teatrul mcnaudrian şi t.erent.ian neglijează,
pînă la un punct, valoarea cognitivă şi expresivă a numeluiarhetipal ca mijloc
de individualizare, dar compenseazăacest:fapt prin elaborarea unei acţiuni
logice şi CIunei replici interiorizaLe,în vreme ee teatrul aristo[anian şi cel
plautin valorifica arta indivielualizăriiprin nume, clădită pe valori expresive
şi cognitive, îngădllindu-şi însă, priutr-o compensaţie incompatibilă ctt
teatrul "literar", relaxarea ludică a actiunii sau a rcplicii. Fenomenul
acesta le creează spect.atorilor,cum s-a ilbservat41o detaşare estet.icăpronunlată, grape unei partieipări eognitive, antieipate, la înţelegerjCaarhetipului
sau a intrigii. Reflectînd universul existenţial din pcrspeetivll'festivă, suturnalIcă, Plaut, prin arla personajului său arhetipal, determin'iio metamorfozli
a personajului comie tradiţjonaJ, Îucadrîndll-l În delul inovaţiiior care stau
la ,baza eonfiguraţjilor tipologiei comice, realist-burlcşLi,idin oricare vreme.
x.. PRIVIHECONCLUZIVĂ
ASUPRANUMELOR
FIGUHATE
DINTEATRUL
LUI
PLAUT
La capătul acestor multiple secţionări analitice a numelor figurate din
comedialui Plaut, se impune o privire sinletizatoare, luminînd complexitatea
şi specificul onomasticii acestui autor comic.
1. Problemele suprasolicitate de exegeţ.iionomastieii plautine ---izvoare
lingvistiee (greco-latine),structura lingvistică (derivare compunere),natura
lor fictivă sau reală (în situaţia din urmă, selectate din via\.ă sau din cărţi)
sînt puncte preliminare pentru lucrarea noastră, centrată pe structura şi
40ş. Tanaşoc3,
Valoarea
şi functiileelanenlului
narativin comedia
p/aulină,In StCl,
IV, '\962.
41M.Niehita,PubliusTerenlias
Afer,tn vol.Istoria/ilem/uriilatine,Bucureşti,
1972,
}), 188.
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fllneţ.ia estetică a onomasticiiplautine, încă nestudiată din acest unghi de
eercetare.
2. Relevarea virtuţilor sistemului onomastic elin indo-europeanbazat, morfologic, pe derivare şi compunere, iar semantic pe ctimoane
motivate şi transparente precum şi ale sistemului onomastic latin neindoeuropean- clădit pe tria nomina eirusca, sprijinit, morfologic,pe derivare,
iar semantic pe zone catahretice cu motivaţie slabă sau tocită, ne dezvăluie
predilecţia plautină pentru onomastica elină Întemeiată pe virtuţi expresive
superioare.
!l. Tradiţia literară elină, utilizînd artistic numele propriu selectat din
viaţa cotidiană sau inventat în spiritul normelor lingvistice eline, şi-a format
un arsenal de arhetipuri care, în comedia medie şi nouă, s-au specializat în
domeniul social-moral, fenomen preluat de latini. Numele propriu plautin,
imprumutat sau inventat, este un mijloc dramatic de particularizare al acestui
arhetip. Transliterarea numelui elin este utilizată Iuncţional, mizînd pe posibilitatea de receptare a publicului, căci o traducere a acestor nume nu era
posibilă, iar o echivalare a lor în limba latină ar fi implicat pierderea virtuţ.ilor arhetipale consacrate de tradiţia elină,
4. Numele personajelor dintr-o operă literară nu sînt numai semne
distinctivc ale indivizilor, arbitrare În raport cu persoana, cum se întîrnplă
de obicei în viata cotidiană, ci sint mijloace de caracterizare şi tipizate motivate în raport cu personajul. în vremuri îndepărtate numele era o componentă
magică a Iiinţolor şi lucrurilor -- nomen-omen- dar, mai apoi, funcţia
magică este transformată în funcţie estetică. (De la Homer la Aristofan şi
Menandru numele indică sau sugerează frecvent viaţa eroului.) La Plaut,
motivaj.ia semantice-Ionică a numelor poate fi primară (etimologică) sau
socioiuiă (eonferită de mediu), iar procedeele de valorificare a lor sînt:
pozitive (corelaţie directă cu arhetipul) sau negative (corelaţie ironică cu
arhstipul). Acesteprocedeeartistice ale onomasticiiplautine au fost împrumutate sau redescoperite de comediografii moderni, confirmînd astfel universalitatea lor.
5. Cercetarea v irtuţilor estetice a numelor figurate plautine este strîns
legală de relevarea virt.utilor lor obiective, implicate de domeniul lor de provenienţă : mitologie, natură, societate. Numele plautine surprind prin propensiunea lor spre elementul mărunt, organic sau anorganie, axat pe dimensiunea liumile a comedieidar, în acelaşi timp, spre elementul senzorial, îndeosebivizual-auditiv-cinetic,cu valori dramatice cognitive şi expresive. Corelarea lor într-un loc geometrie transfigurat contribuie Ia iluminarea gradată
a arhetipului, subordonat specificului teatrului plautin,
6. Numele personajelor plautinc sint, cu putine excepţii, metonimice
sau I.etaforice. Delimitînd numele figurate de cele nefigurat.e,iar în cadrul
aceslo!'.:trelaţiile de contiguitate de cele de similitudfne, relevăm rolul lor
diferenţiat la individualizarea a rhetipului. Această calitate dramatică se
realizează în conducereacu alte mijloacedramatice, prin funcţia lor cognitivă,
care constă din indicarea sau sugerarca trăsături! dominante a arhetipului,
dar şi prin funcţia lor expresivădeterminată de calitatea lor senzorialăprecum
şi ele unghiul de distorsiune rnctonimică sau metaforică faţă de context.
Figurarea numelor proprii plautino se clădeşte pe un unghi analogic închis,
deoarece poetul, adccvîndu-se la arhetip, le oferă simultan cheia, OrizontuI
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estetic, expresiv-dramatic, al numelor figurate plautine - cele mai numeroase sînt slnecdocejpartioularizante - se supune unui orizont clasicizant,
apăsînd pe trăsături psihice şi morale arhetipale, deşi hiperbola şi litota, prin
forţa fanteziei, depăşeşte normele echilibrului clasic.
7. Funcţia comică a numelor plant.ine figurate domină functia lor
cognitiv-anticipativă şi expresiv-senzorială.Menţionăm însă că numele figurate nu închid totdeauna contraste comice, iar cele comice nu sînt centrate
pe contrastul valoare-i-nonvaloare, privit din perspectiva nou- vechi,ci, majoritatea, pe contraste externe, mecanice, de farsă. Neglijate adesea de exegeţi,
contrastele comice axate pe valoare şi nonvaloare au funcţie critică şi sînt
realizate prin şarjări caricaturale, bazate pe relaţii pozitive (hiperbolizarea
directă a viciului) sau negative (răsturnarea ironică a viciului). Tonalitatea
comică, implicind atitudinea autorului faţă de fenomenul ridiculizat, e orientată spre satiră şi, rareori, spre umor, condamnind viciul sau cusuru 1
indiferent de treapta socială, în lumina unui ideal etico-estetjc ee implică
o rezolvare dialectică Între mos Graecorumşi mos maiorum, contraste Iund am.entale ale unei epoci În plină pref'acere.
8. Arta onomasticii plautine se separă de t.radiţie prin accentuarea
sub ordonării funcţionale a virtuţilor cognitive şi estetice a numelor faFt de
valoarea lor dramatică. Numele figurate contribuie la individualizarea
.gradată a personajului a rhetipaI în dependenţă de participarea sa la intrigă,
sugerînd, prin coborîrea de la general la particular, o perspectivă direct proporţ.ională eu rolul său În intrigă. Func.ţia dramatică a numelui plautin,
centrat pe arhetip şi intrigă, subordonează atît funcţia sa cognitivă, cît şi
pe cele informativ-anticipativă şi expresivă, senzorial-dinamică.Acest fenomen creează. condiţii optime pentru ignorarea logicii personajului literar
din teatrul menandrian sau terentian, clădit pe canonul clasic al descoperirii
treptate a necunoscutului,susţinut de coerenţa intrigii şi interiorizarea replicii,
Prin răsturnarea normei aristotelice a dramei, Plaut instituiejîrama tizarea
ludică a cunoscutului, prin salturi neverosimile, pitoreşti şi dinamice, realizate de personaje arhetipale, caricaturizate, specificeunui teatru festiv, saturnaIic şi, implicit, comedieirealist-burleşti din oricare vrem.
ANEXA
INDICESELECTIV
AL
ONOMASTICII
FIGURATE
PLAUTINE
Notă explicativă
1. Numele
propriidintabelulselectivde maljos, motivatein consonanţă
pozrtlvăsau
negativăcu intrigasau arhatipul,au o substanţăsemantică
figurată,de rangmetaforic
sau
metonimie.
Acesteaau fostselectatedinsumaimpresionantă
a onomasticii
plautine(numele
figurateIrnpreună
cucelenefiguratc
depăşesc
cifrade 6(0)pentrua sustine,cu materialbogat,
coordonatele
estetica-dramatice
ale onomastlcli
plautine.
2. Traducerea
acestornominasioniţicanlia
Implicăuneori,mariidiffcultâ]
l Ilngvlstlcosemantice
careinfluenţează,
Înultfmăinstanţă,valoarea
estetico-dramatic:!
pecarele-oacordăm.
Delimitarea
elementelor
constitutive,
t.oplcanumelorcompuse,optluneapentruun anume
sens,raportatela arhetipsaula intrigă.stnttnsăelemente
orientative
carenej ustillcăunghiul
nostrude interpretare
În perspectiva
amhlguttătll
oferitede context.
3. Pentrudescifrarea
numelorcompuse
am dat prioritatetemeiverbale.cunterlndu-Ie
'Intelesprogresiv,
dacăaceastătemăestepe primulloc (ex.Mi.s-arotjt-ides
"Urăştearginţi")
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şi, dimpotrivă,
intelesregresiv,dac,}aceastătemăestepe ultimulloc
PUTgo-poli-nic-cs
"învingecetatecuturn").Cindamtnttlnltnumecompuse
fiit'iltem;'i
arndatprioritate
substantivului:
Call..ipP(j-s..Calfrumos".Valorile
sufixelor
nu le-amputut surprindedecit
foarterar
1. NUMEGRECEŞTl"2
Mere.
Acanthio
Epid.
Acropoliscis
Acroteleutiurn I'vLG.
Poen.
Adelphasiurn
Pseudo
Aeschinus
Pseud.
Aeschrodora
Pnen.
Agorastoeles
Alcesirnarebus CisI.
Cas.
Alcesimus
Hud.
Ampelisca
Antarnnenides+ Poen,

servus
meretrix
meretrix
meretrix
danista
mcretrix.
adulescens
adulcscens
sencx
meretrix
milcs

,Ax()(vO(uV Mărăcine
JI\Xp01:oj\c:xt
C; Cetăţuie Înaltă
Culmea iubirii
,-,"XPOT€AC:UTtOV
'A 'fieI..
qXtCJl(J'J Surioara
ACG"Xv'f)s Neruşinatul
Aaxpo8(j')po: Dar neruşinat
,j\yoptX
crTox!\
"1) Vestit la tîrguieli
,At.x!]aî[Lxpx.QC;
Conduce cu vigoare

51\J,.}t:na
(,[.10
c;
Vinjosnl
,Afl71:e}.En"x'ljLăstar de vie
'A 'JTafLlJ'IUhisHăzbunătorul sau
Ant.ifort.ăreaţă
Poen. meretrix ,Av"spQ(c',Hs Disputa tă În dragoste
Anterastilis
AuI.
Anthrax
Cărbune
COqUlls " Av8p()(;
Poen. senex
Antidama
,A'lfko&i-w: Potrivnic supunerii
Stich, senex
'Av"Tvp(')V Vorbă potrivnică
Antipho
Străinul
Epid. senex
,j\7t:Ox.to
Ij;;
Apoicidcs
Asin.
senex
'Apyuppm71:oc;Cal de argint
Argyrippus
Artarno
Bach. senex
,ApTcXfL(,jV Măcelarul
Asin. matrona ,Ap1'<:p.(;lV'1')Pînză de catarg
Artemona
!\l.G. parasitus t..A.fyrop(I)YOC;Hoade tot
Artotrogus
Curc. mere-trix ,APX8(J""Tp:xn)
Arehestrata
Căpetenie de trupă
Asin. danista
Archibulos
,ApXLoup.o(; Căpetenie de sfat
Archidemidcs Bach. senex
,ApXtihjf.J.Uj,r,c;
Cîrmuitor de popor
Truc. aucilla
,A(J"1'6:.::po'J Ciorchine de struAstaphium
gure
Baehis
Bach. meretrix BaxXîc;
Bacanta
Pseudo leno
B()()er.
i.(o)';
Ballio
AruIlcilă sau Cel care
se aruncă în afaceri
Amph.
Bt.8{P:XPWV Pleoapă
Blepharo
Bombomachides .M.G. miJes
BOllfi
o[1.
o:xti).;,:; BubuieÎn bătăli 1'.
Bromia
Bromia
A.mph. a neilla
Bpofli.iX
Pseudo . adulescens K()(AÎ,i.Ot,)POC;
CaJlidorus
Dar frumos
Trin.
Cailkles
KQ(/,A
LxklJ
C;
Vestit prin frumuseţe
Truc. I seneX
.j 2 Pentrutransliterarea
cJinii
a numelor
plautincnc-amfolositdesLudiullui
K. Schm'dt,
din "lIermes",
1!l02,dar traducerea
lor ne aparţine.
·1:1
Dar'lnu acceptăm
trunslitcrarea
cIinăpropnsăde Schmidt,putemdescompuJle
acest
l1ttme,
pe terenlatin,In .Anla-moenides.
lJtilizareaslIfixului
elin-idesducela o formăhibridă
cu efectcomic,pe caream pntea-oechivalaIn româneşte,
pe linieburlescii,
prinAntirnetrezides,
in consonanţă
atit cu arhetipulett şi cu intriga.
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Callidamatss

Most.

Callipho
Canthara
Cappadox
earia
Casina

Pseudo
Epid.
Curc.
.\1.G.
Cas.

senex
servus
leno
servus
rneretrix

Catagelasimus
Chaerihulus
Chalinus
Charinus

SUd.
Epid.
Cas.
Mere.
Pseudo
Bud..
Trin.
Bach.

parasitus

Charmides
Chrysalus-s

servus
senex
seTVUS

Chyt.rio
Cleareta
CIeohula
Cleomachus
Cleostrala
Clyt.umist.haridysarchidos
Colaphus
Collyhiscus
Congrio
Corax
Crocotium
Cyamus
Cylindrus
Daedalis
DelphiuIn

Cas.
Asin.
Care.
Baell..
Cas,
M.G.

Jena
matrona
milos
ruatrona
miles

Cap.
Poe)),
AuL
Cap.
St.ich,
Truc.
Men.
Hud,
Mosi.

vilicus
coquus
lorarius
ancilla
servus
coquus
matrona
merctrix

Demaenetus
Dcrnarehus
Demipho

Asin.
Poen.
Cist.
Mere.
Hud,
.Asin.
MosL.
I\LG.

Dacmones
DiahuJus
Diapontills
Dieea
Diniarehus

senex
senex
sene}

Cuceritor
frumuseţe
KIXf)\ttp(0V Voce plăcută
I{:;w()<'Îp:z Scaraheul
Krx7t1tcX()
o
Capadocianul
Carianul
I(7.pf,(l.lV
Ky.(l'nl
Surioara sau Scor]»..
şoara
Luat în ris
J(6;'t"o:y.s
)\(::'0'1.;,.0;
XO::P€ou}oc; Iubitor de sfat
Frîu
X!itf..')os
Încîntătcrul (Chipesul)
Bucurosul ucurilă)
Cel tare se
pentru aur
XUP;W\J
Argilă
KÂZctpZ1:'i) Străluco În virtute
KAe()()l')i\y) Vest.it.ăin sfat
J()\E:°iLO'.Xor; Străluce În luptă
Străluce în armată
[<:AsoO''TPcXŢ)'J
1{f.1)TO!J.tGthpi.Vcstit nesupus la sol3uO':'<PXi.ilî1C:dă mică
Pălmuitor
K{)J,acpoc;
l{oA\ui,Gxoc; Bănuţ
f'o"("'(P
(/)\)
Tiparul
J"
Y
Corbul
:oPO'.
Şofrania
Iox(t)'W)'J
Grăunte
Ru:t.;J.o:;
Cilindru'
l(u/,.î,)o?o;
Dedala'
Llcz[8''l.J.,
Delfinita sau Ddfian,i
dat de popor
Conduettor de
Glas al

sen.ex
Y;'[.L{)\)'/C;
adulescens l\&r3()f.OC;
senex
Iuereirix L1r.XQd.:x
adulescens

Demonul (bun)
Zizanie
Cel care trece marea
Dreptate
COIltlucerău

·HPaternaecepta
..1rnpre1.lHfi.
cu Schrnldt,
c,1brysof/Is
lnseantn:l
in greaeliHCeleare
pl:,nlrlJ
allr",dar /J··arfi excl!lsi'i
e v3rianUi
hibrid!i,CO
11.1i
cii,akiHuIIă
dIn elinul:X:?'Xl'Osoluseare$·-are'chlv,hl
cu,,1'caf:lr
pentrucUJl'''oPseudonirnul
Cl'llclsaIus
,,'"reaLir
-pentru
cruce."'
este
dinlati'nldcruci(dela
şi :,:aiu.:s1
darnu
e1i.n:lina
v'lrTanlahihridă
eu elinuJ
pulJndfi l'ehivalat
cu
careseIlgită
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Dordalus
Dorippa
Dromo
Epidicns
Epignomus
Ergasilius
Erotium
Euclio
Eunomia
Euthinicus
Eutychus
Gelasimus
Grippus
Grumio
Gyrnnasium
Harpax
Hedvliurn
Hegio
Labrax
Larnpadio
Leaena
Lemniselenis
Leonida
Libanus
Lesbonicus
Lyco
Lycus
Lyconides
Lydus
Lysidarnus
Lysimachus
Lysiteles
Maeherio
Megadorus
Megalobulus
Megaronides
Melaenis
J\1cnaechmus
Meuarehns
Messenio
Miccotrogus
Milphio
Misargyrides
Mnesilochus
:!\lyrrhina
Naucrates
Nicobulus
Olimpieus

Persa
Merc.
AuI.
Epid.
Stich.
Cap.
Meu.
AuI.
AuI.
Cas.
Mere.
Stieh.
Rud.
MosL
Cist.
Pseudo
Pseudo
Cap.
Rud.
Cist,
Curc,
Persa
Asin.
Asin.
Trin.

30
...
_'-----

leno
L\(0paCl;AO::; Aprins de dor
Cal de dar
matrona L\(,)pbtn"'fj
Corăbilă
L\p6flwv
coquus
servus
'En[oy.oc;
Impricinatul
adulescens 'EnLyvwfloC; Recunoscă1:orul
I-,Oc; Tru ditorul
parasitus 'EpyCl;o"
meretrix 'Ep0)"OV
Amoreza
Ef)y.f.EWV
senex
închide bine
matrona EuvoflLCI;
Legc bună
adulesccns!
; EMuVLXOC; învingător drept
adulescens EDTUXOC;
Soartă bună
parasit.us I's/\c(O'r.p.o;:; Provoacă rîs
Năvod
J'prnoc;
piscator
Cufăr
servus
rpUflzCI;
meretrix l'uflvc{crwv
Şcoală
servus
" Ap7to:
Hrăpăreţul
Dnlcica
meretrix 'HOUAtoV
Cel care conduce
senex
'HyL(t)v
leno
A&po:
Lup de mare
Flacără mică
servus
AO:fL1:O:OL(t)v
Azo:tvo:
Leoaica
leno
Luna din Lemnos
meretrix A'1!lVom;''''t]vL:;
servus
Ae(UvLao:c; Leul
Libanianul (Tămîie)
servuS
Aîo:voc;
Victoriosul din Lesadulescensl A8(j6vxoc;
bos
Curc, trapezita Auxoc;
Lupul
Poen. leno
Auy.oc;
Lupul
AuI.
adulesecnsi Aux(UvLo"'fjc; Lupîlă
Lidianul
Bach.
Auooc;
Cas.
senex
Supus dezlegării
Aucr!.OO:fLOC;
pedagogusl
Mer. senex
AuO"tflO:X.OC;Dezleagă lupta
Trin. senex
AUQ-v,iA"'fjC; Dezleagă sfîrşitul
eoeus
AuI.
MClXo:'pf.{t)V Cuţitaş
AuI.
sencx
MsyeX(l(ilpo::; Dar mare
Sfat mare
Bach. SCl1ex
Me:yCl;A6ou".oc;
Trin. senex
Casă mare
l\ifsYO:P0W!.O"'fjC;
sau Oacheşa
CisL lena
i MeACI;[v,c; Neagra
lance
Meu. aduleseel1s
Tine
l\UVCl;c
Xfl0C;
medicus Mivoepzoc;
Ţine conducerea
Cap.
Men. servus
Ms(}(rt;v[(Uv Messenianul
Roade puţin
Stirh. parasilus l\hy.xch-p(ilYO
s
Poen. servus
l'v1t/JP!.(UV Cohoară sprîncene
MosL danista I Mwo:pyup!.a"'fjc,;
Urăşte arginţi
Rămîne în capcană
Men. adulcseensi MV"f)(rl.f.oXOC;
Ramură de mirt
Cas.
matrona Muppl.v1)
Puternic În nave
NC(\)XP
'*"'f)s
Amph. senex
Bach. senex
N,x6[3ouAos Biruie În sfat
Trin.
servus
Of.UtJ.1tLXOc;Olimpianul
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Pardalisca
Parmeno

servus
meretrix
servus
servus.
matrona
marrtus
matrona
ancilla
Cas.
ancilla
Bach. servus

Pasicompsa

Mere.

Periphanes
Periplanes
Periplectomenns
Phedria

Epid.
Curc.
M.G.

Phaedrornus
Phaniscus
Phanostrata
Philaenium
Philematium
Philippa
PhiIocornasium

Curc.
lVfost.
Cist.
Asin.
Most.
Epid.
YLG.

Paegnium
Palaestra
Rud.
IIPersa
Palestrio
J\tLG.
Palinurus
Curc.
Stich,
Pamphila
Pamphilippus Stich.
Stich.
Panegyris

Philocratcs
Philolaches
Philopolemus
Philoxenus
Philto
Philumena
Phoenicium
Phronesiurn

AuI.

367

Dansatorul
flo:i,yvwv
IJO:Ao:LcrTPO:Palestra
nCl.),a('jTpLw\lPalestrio
IIa/>.
i.voepo
C;
Din nou protector
II6:ţJ.qn/>.a
Dragă tuturor
l1aiLcpAm1tO
c; Cel iubit de toţi
nlXv'yuPcC; Adunarea tuturor sau
Sărbătoare în agora
Ho:pihAi.crXY)Pantera
IIo:pţJ.€vWV Rămîne alături sau
Devot.atul
merctrix
Atotfermăeătoarea
sau Dichisita
senex
IJepvpcX,v'r,c;! Atotluminatul
seneX
fIepm/\&:v-f)C;I Atotrătăcitorul
senex
IIEp1t1,exTop.evoc;llmpletitorul
(eu
; vorba)
virgo
q)lXopCl.c; i Străluce (de frumoasă)
adulescens, (Poo:!.OPO!LOC;
Străluce (de iubire)
servus
er):XVtcrxoc; Lurniniţă
matrona (I)o;\lo(n-p6:Ty)Lumină oştire
meretrix <lhAd.t\lLO\l Iubitoare de vorbă
meretrix Q:JA
YJp.6:nov Săruticel sau Pupic
matrona Q:JLAt
Iubitoare de cai
=»
meretrix <fJLAoxwll-&mov
Iubitoare de pelrecere bachică
adulescens, (r)AOXp&:7YJC;
Iubitor de putere
Iubitor de hazard
adulescens](D/\o,,:xX'tJ
C;
1ubitor<JÎerăzboi
ct>t,01tOAeţJ.oc;
adulescensl$I,AOZVOC; Iubitor de străini
senex
Ii (PLhwv
senex
Iubărcţul
meretrix (Th·Aoup.€v1) Ibovnica
meretrix (J)OL\I[Y.O\l Fenii:iana
meretrix <Dpovcnov
Lucida sentimentală

Cap.
Most.
Cap.
Bach.
Trin.
Stieh.
Pseudo
Truc.
Truc.
Pinaciurn
Most. servus
Tăbliţă
Stieh.
Pistoclerus
Bach. adulescens IJLcrTOXACpOC;
Moştenitor de Încredere
Pistus
Mere. servus
Vrednic de îneredere
Hi.crTOC;
Pithecium
servus
rhOxw\l
Mairnllţica
Cap.
Planesium
Cnre. miles
nAo;\Icrwv
Amăgitoare
Cure. miles
Sllliţ,ă zornăitoare
Platagidorus
nAIXTayWwpoc;
Pleusieles
M.G. adulescens n /\cUO"LX),
C;
Vestit prin belşug
Pleusidippns 1Hud. aduleseens nAwcra[1t1tOC;Cal bogat
Polymaehero- I Pseudo miles
no)\uţJ.axOf.po-Multe răni de sabie
,
plagides
1tAo:yi.OY)<;;
scnex
l1oAU1tAoucrtO<;;
PolyplllSillS /Cap.
Bogătanlll
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Pseud.olus
Ptolernocratra

"Itr-îA.:rAN
Dll\,CONESCU
Pseudo servus
Hud. sacerdos

Pyrgoporinices M.G.

miles

Pythodicus

AuI.

servus

Satur-in
Saurea
Scapha
Sceledrus
Sceparnio
Selenium
Simo

Per sa
Asin.
MosI.
M.G.
Rud.
Cist.
Most.
Pseudo
Persa

parasitus
mercator
ancilla
servus
servus
meretrix

32

\Fe.:0&o).,oc; lnşelătorlll
n70/,.e!W){pO:Ţc(
Puternică asupra răihoiului
învinge o cetate cu
turn
Cel care judecă py'
thic
"" ,
Satyrul
ct'ru('(0V
Şoptrla
(n;pe():,
}.,x:x
'?1J
Scobita sau Treaca
2:xe/.s15po,:; Sfrijîtul
'i,'
r
'I'oporişcă
){Zr:Ct:FVI,,())V
2::::1,
'11VW\I
Lună mică

senex
ancilla

Coclrjilă
Vestită prin înţ.elepciune
Sosia
Amph. servus
L{,)af.C((
Rămîne
teafăr
v·
"
Sosiclos
Men.
.....(lJGtkA
Y)C;
Vestit prin salvare
(regăsi
re)
Eud, Iorarius
Sparax
Sfîrteeilă
}.;'It6:p:x
Most. servus
Sphaerio
Sferă
}.;,?rxpi,(.)v
Stalagmus
Capt, servus
}.;Ţ6:A:XYftO';;Picăturilă
AuI.
ancillu
Staphila
Stafidă
2:--:C<:961\
'1
Stich, aucilla
Stephunium
Incoronata
2:'t'E
qxXVf,(J)'v
Stichus
Stieh. servus
L'LX°C;
Aliniatul
sau Supusul
Strahax
Truc,
P rivire I'!'ll!l"'"
ŢP&C!'
Stratippocles
Epic!.
L,pc<:'nmwx),c;Cal glorios de trupă
Strato
Asin. senex
L"p6:,(\V
Oşteanul
Truc. milcs
Stratophanes
Străluce in
Strobi!u.s
AuI.
servus
Sfidează
Poen. servus
Synccrastus
Amestecilă
Mere, ancilla
Syra
Siriana
Pseudo
Syrus
Iniţiatoare
în mistere
TelesLis
Epid. .ineretrix
Init.iat.oareîn mistere
senex
Tbesaurochryso- Cap.
0)1)(J(wpO;(P'JGOIn{'inge prin aur un
nieoehrysides
'ytxoXP\)uU'itl
c; tezaur de aur
T'Jleopropides ;\,los1- seuex
(coTCPo7tî3'1l: P rofetul zeului
Theodoromedes Cap. senex
)eu(;'(JJo()U.
'/ezi
'Ii:; Hăpeştc dam t zeului
Theotinlus
Bach.
Cinstitor de zeu
r9s6Ţ{'[.J.'o
•
'h(rapontJlgo:TllIIS,
Cun:. miles
Fiară Il2seuti.îîn mare
Eh:P(.(7t'O'Yrf/)'(NOC;
Thesprio
'J'oa6j
Epid. servus
0SGTI:p
f,O.)V
'fhessala
AmplL aneiU,]
Tessaliana
0}sa-Gell:!)
'fimarchides
Persa senex
Conduce eu eir.lslc
'l\)i-xPX
U'h;!;
Toxilus
Persa servus
To;tt,o.;;
Al'eaşul
Trachalio
TIud. servus
TP:XXr/.ALwv Gît drept
Tranio
Most. Ser\lUS
Luminătorul
'1'prxVL(u'l
TurhaJio
Bud.
lorarius
'rUpo:f.i.G)'1 Spi.\imîntihi
Pseud., merelrix
XystUis
Huinit()area
SophooIidisca
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2. NUMELATINEŞTI
Argentumextenehronidesv
Auxilium
AuI.
Curculio
Crucisalus
Crurifragium
Inopia

Curc,
Bach.
Pocu.
Tr in.

Luxuria

Trin.

Persa
Lucris"
Persa
Nugides
Nugiepiloquides Persa

servus
dens (prologus)
paras itus
servus
servus
dea (proJogus)
dea prologus)
ancilla
servus
servus

369
din

.. întu neric
I.SC<.l.a.t.'e.,
Ai'iltol'a.rgint
Gărgăriţa
Teafăr pentru cruce
Cntonogiful
Sărăcia
Risipa
Cîştig
Fleeări1ă
Indrugă fleacuri
pentru tine
Inhaţă pentru tol;deauna
Linguşilă
Periuţă
Borfaşul
Trăncănit.or 'demn d
tine
Sălbaticul
Dăruie vorbe seci
Sarnsar de fecioare

Nurnquameri- Persa servus
pides
Persa servus
Palporiides
Peniculus
Men. parasitus
Curc. parasitus
Summanus
Persa
servus
Tedignilnquides
Truc. servus
Truculentus
Vaniloquidorus Persa servus
Persa servus
Virginesvendoriides
Quodsemela- Persa servus
Inha ţă o dată un
lucru
ripides
Numelepieselorplautine au fost abreviate astfel:
Amph. = Amphiirio
Mere. = Mercalor
Asin. = Asiuaria
M.G. ="Miles Gloriosus
AuI.
=, Aulularia
JV!osLo= A'losle.llarl(]
Bach. = Bacchides
Persa ==-Persa
Cap.
Captioi
Poen. = Poen.ulus
Cas,
Casitia
Pseudo Pseudolus
Cist,
Cisiellaria
Bud.
Rudefls
Curc.
CLlfeulio
StieI!.
,Sliclws
Epid. ,= Epidicus
Trin.
TriUl1mmus
"Ieu, =. lHenaechmi
True.
TruCl1lei1lus
Vid.
Vidu/aria

46i;e!lmenul
al.aşării
sufixelor
elinela elemente
funml
tiVI.:
latine,înllUluehibride,
eomic!3,
ar merilaun studiuspecial,
deoarece
procedeUl
:mticipi't
modalitiiţi
comiCe
dinollomastica
dernă.
(laCaragiale,
numele
Da/l.dunac]lC
estealeitniLdintureeseyl
românizal
dandana
şi
neogree
-adu:).NumeledinPlaulea NI/gide.\",
l'a/pollides
ele.,utilizÎrul
sllf.ixu1..elin
-ides
lelHe
.latine,dannaştereianumecomice.
hllr.l('ti.:
cares-arechivala
cuFlecaridcs
sauLinglll;ides,
asa ClIm,uneorI.au in/uittradueCitorU
luI1'!:.wt 'fe1ea).
. 4HEchivaia
realllllJle(ui.
]oueris
cu dinuJ
,,1J.eriana"este o
Schmid!; aieicontcxtulplautin
ne dezv,\luie
dar sensulmetaforic
bazat
L.ingviBlieă210
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L'ONOMAS'FIQUE
FIGUREEDANSLACOMltDIE
DE PLAt;TE
RESUMF:
.yantles
analyse
de
plusleurs
flgureedesplecesde P'iaut.e,
rOI!degage
aspects
suivants
: pointsde vu«I'nnornastlque
1. Lesproblernes
quelesex(,gCtes
del'onomastique
dePlanteuntamplement
etudies,il
savolr les sourcesJinguistiqnes
(greco-Iatines),
la structursIingu
istlque(dcriva
tion- compusitlon),la naLureIictiveOureellr:deselernents
.onomasttques
(pom'le derme
r cas,inspiration
livresque
ourealiste)constttuent
desprelirniualres
,\ I'etudedeI'auteur.centreesurla structur«
et la Ionctlon esthetlque
de l"onomast.ique
chezYlaute; <:'estun domaine
n'uyantpas encore
bcnef
icledun abordspecial
,
2. La miseen evidencedesvertusdu systemeunomastique
grec-Indo-curop
een(Ionde
llngulst.lquetuent
surla derivatton
el la compos1tîon
et, semantiquement
, surdesetyrnonsmotivesettransparcnts)
et dusysterne
onomastlque
latln-non
inrlo-eurupeen
(tondesur la trianotnina
ettnsca,construit,au polntdevueIinguist
ique,parderlvation
et, au pointdevue semantique,
pardeszonescatahretlques
ilmottvatton
faibleouaffaiblic),
nou,devoil
e le punchant
de Plnute
pnurI'onomastlquc
..elinefondeesurelesvertuscxprcssives
sup(rjeures.
3. ta traditionlitUraireeline,utilisantdansunbutartisliquc
lenompropreprisilla vie
quotidienne
oUinventeconformement
aux normeslingn"istiques
eliues,,'est formeeun repertuired'archetypes
quela comedie
rnoyellllc
et nonvellea specialises
dansle domainesociomoral;le proddea ete reprispar lesLatins.LenornproprechezPlante.soit-ilempnmteou
inVenti),
est un ptoeededramatiquc
par leguelJ'onparticularise
cetarchetype.
Latrauslitterarlsationdu u<jm.elin
est uUlisee
fonctionnellemenl,
eu comptantsur la capacitereceptive
du public;unetraductionde eesn0l115
t:,tflient
impossible
et une equivalence
enlatinaumit
entralnela petledesvej"tus
archetypales
consac.recs
parla traditioneline.
4.•tesde,
.noms"des
personnages
dans
uneocuvre
pa,$selllement
dessignes
permettant
distinguer
lesindividus,
arbitraircs
parlitteraire
rapportilnelasont
personne
eomme
dans
la vie
quotidienne
; ils ilontdesmoye.ns
de caraeteriser
et de typiser,ayantunellJotivation
dansle
personnage.
Auxtempsmythologiqnes,
le nomHqituneeumpos4nte
maglqne
desHreset des
choses-nomeI1-0Il1eil-pour
qu'ensuite
la fonction
magique
soittransform(e
enfonction
esthetiqne(depuis
Homeret jUSqU'{1
Aristophallc
et Menandre,
lenOI11
lndiqueousuggere
freguemmcnt
la vieduheros).ChezPlaute,la motivatioJl
semanliguc
et phonique
du110m
peutetreprimaire
(et.ymologique)
ousocialive.
(accordee
par l'environnement)
el lesllrocedesquipermettent
sa
misecnvaI/ints?nt: positifs(correlation
directeavccl'archetype)
ounegaltfs
(corn'!lations
ironiquesavecI'archetype),
CesproeMe.s
artistiques
del'onornastique
deP.lanteont(;tecmpruntes
oUdecouverts
parlescomCdiens
modernes,
cequiconstitue
uneconfil'mation
deleurcaractere
unlversel.
5. L'analyse
desvcrtusesthctiques
desnomsfigureschezPlanteest elroitcment
Becilla
miseefievide!l(e
de leursvertusobjectivcs,
impllqnees
dansleurdomainede provcnanee:
mythdlogie,
nature,societe.LesnomsdePlautereussissent
1 surprendrepar
leurpropension
versl'element
de detail,denature0ygallique
oUanorganique
(axesurla dimenslon
hlllnile
dela
comedie)
et, enmemetemps,versFt'!lement
sCllsoricl,
de uaturesurloutvisuelle-auditive-cynethique,'t valeutsdramatiques
cognitives
et expressivcs.
LeuT
correlatioll
dansun!ieutransfigure
geomHriquemc!lt
contribue
ill'eclaircisscmenl
graduelde l'arehHype,
subordonnc
au caractere
specifique
du thcâtrede Plante.
6, Le.snomsdespcrsonnages
dePlautesont,fitrespeUd'exceptions,
desnomsmE:tonymiqUes
OUmHaphoriques,
Eu delimitant
lesnomsfigurespar rapportfi ceuxnOllfigures
et, il
1'lnterieuf
decenx-ci,
lesrelations
de contiguite
de cellesdesimilitnde,
l'anteurreleveleurrole
efifferencie
dansle me.callisme
visantil individualiser
l'arehHype.
Cetteqlla)itedramatlque
est
dbtenue
egalement
pard'autresmoycns
clramatiqnes,
parlafonetioll
c()gnililJ
dunom(qui revient
fiindiquer
oufisuggerer
letraitdominant
del'archetype),
parsafonct!on
expressive
(d6terminee
par laqualitesensorielle
et Ilarl'anglede distorsiol1
mHonymlque
ou metaphorique
vis-il-vis
dncontexte).Le sensfiguredesl10ms
propres
chezPlautesecOllstruitconform6menl
ilunangle
ahalogique
ferme,vu quele poete,en ob6issant
a I'archetype,
eu offreSiIllUllanement
la ele.
ll'horizol1
esthetique,
expressif
ct dral1latique
desnomsfignrcschczPlaute(lesplusnombreux
sbrtfdessyneedoques
particlllarisantes)
se soumetfinn horizoncl3ssieisant,
appuyantsur des
trăitspsychiques
et.moraux
arehHypaux
; l'hyperbole
et la litotedepasscnl
partollt,parla force
de lafantesie,lesnormesdeI'equilibre
c.1assique.
7.La fonctioncomique
desnol1ls
figllreschezPlautedomineleursfonctions
eognitives,
antic.ipative,
eX)Jressivc
et sensoriellc.
Il fautponrtantmentionner
quelcsnom5figuresne rcnfermentpastoujoursdescontrastes
comiques
et qneles 11om5
comiques
ne sonlpas centres
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surle contrastevaleurjnonvaleur,
vudansla perspective
nouvcuu-;
anclen,maisilssontfondes.
dansIeurmajorite,surdescontras
lesexterleurs.
mecaniques,
appelantla farce.Souvent
negltges
par les exegetes,
lescontrast.es
corniqucs
axessurla valeurynonva
leurontune fonct.lon
critiqueel sontreallsespar deschargescarlcaturalcs
(il s'agitde relatlonspositines
- hyperbo
le
directedu vice-- ou negatiues
-- rcnversement
irolliqlle
du vice).La tonalitecornlqu-,
imp1iquantI'attttudedeJ'auteurvis-a-vis
duphenomene
ridieulise,
est orienteesurtoutversla satire
(rarernent
versI'humour)
pourcondamner
leviceOllledefautsanstenircorupta
dunivaausocial,
conf'ormernent
a un icieal etiqlleet esthettquo
quiimplique
unesolutiondlalect.lquo
entremos
GraCCOJ'1lIJ1
et mostnaiorutn,contrasles
fondamentaux
d'uneepoqueenpleinetransformation.
8. L'artdej'onomastiquc
chezPlautes"eloigne
dela traditlonpar I'accentquel'onmet
sur la suhord
inatloutonctionnelle
desvertuscognitivcs
et csthetiqucs
desnomsvis-a-vis
ele
leurvaleurdramatlqne.Lesnomsfigurcscontribucnt
a iudtvidualiser
gradueJlement
le person
nagearchetype
conrormement
a la partieipation
ill'intrigue,eusuggerant,
par un mOUvemen
t
aUantdugeneralversle particulier,
uneperspective
directement
proportionnelIe
ltsonrolcdans
!'intrigue.
LafoneLion
dramatique
du 110111
chczPlaute..ce11tre.e
SUfl'arcbHype
et l'intriguc.se
subordonne
a1Jssi
hienlesfondionscognitive,
informative
et anticipative
quecellesexpressivc.
sensorielle,
dynamique.
Ceproccde
offredebonnescOllditions
permettant
d'ignorer
lalogiquedlJ
pel'sonnage
litt(raire(cletype}fcnandre
ouTerence)
construitsurJesexigences
classiques
de la
decouverte
graduelle
del'ineonnu,
soutenu
parla coherence
del'inLrigue
el.lecaractere
interiorise
de la rcplique.
Par le renversement
de la normearisLotelicienne
du drame,Plauteil1stitue
la dramatisationludiquedu COI11l1l,
par des salltsinvraisemblables,
pittoresques
et dynamiqucs,
realises
par despersonnages
arch6typaux,
caricaturises,
specifiqucs
a11caracterefesUfde S011
thMtre
(voirsesapparitions
lieesaux Saturnalcs)
et implicitcl11cnt
a la comedie
realiste-burlesque
de
tonslestemps.
Facultatead Filologie
Iaşi,,Calea 23 August,nr. 11
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