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LEXICUL SADOVENIAN ÎN ROMANUL CREANGA DE AUR 

 

 
  

Mihail Sadoveanu este fără îndoială cel mai mare prozator al literaturii române. La vremea 

când au apărut, nuvelele, povestirile, schiţele, poeziile, notele de călătorie, romanele sale au uimit 

atât cititorul cât şi criticul literar. 

  Anul publicării primelor sale scrieri în proză (Povestiri, Șoimii; Dureri înăbușite, Crâșma 

lui moș Precu), anul 1904, a fost numit ,,anul Sadoveanu” și aceasta înainte ca marele prozator să-

și scrie adevărata operă. De fapt, între Șoimii și Nicoară Potcoavă (1952), ultimul său roman, 

autorul își schimbă viziunea asupra lumii nemaiprivind-o ca societate sau ca natură, ci ca univers. 

Deschiderea aceasta de orizont e corelată cu adoptarea unei fiosofii, care ține de ,,o concepție 

pitagorică despre lume, implicând în mod consecvent câteva din marile teme și idei ale gândirii 

umane universale”1. Cu alte cuvinte, Sadoveanu aderă în perioada dintre cele două războaie 

mondiale la ordinul masonic român2.  

  În opera sa considerată ,,de maturitate” începând cu Baltagul (1930), Nunta domniței 

Ruxandra (1931), Locul unde nu s-a întâmplat nimic (1933), Creanga de aur (1933) până la 

Nicoară Potcoavă (1952), Sadoveanu strecoară, în puține fraze, aluzii abia perceptibile, înțelesuri 

de o neașteptată profunzime în oridinea concepției sale despre om și lume. 

  Creanga de aur (1933) este un roman mai puțin studiat, reprezentativ însă pentru perioada 

aceasta a scrierilor ,,de maturitate”. Este un roman-parabolă în care singura soluție de supraviețuire 

a unei lumi prea îndepărtate de Tradiția Primordială este întoarcerea la surse, la Obîrșii. Inspirat 

dintr-o perioadă mai puțin cunoscută a istoriei neamului românesc, Creanga de aur este în acelși 

timp și o poveste de dragoste. 

  Până în momentul apariției acestei cărți, au mai scris despre istoria dacilor B.P. Hașdeu – 

Perit-au dacii (1869), Gh. Asachi – Traian și Dochia, Vasile Alecsandri, Vasile Pirvan Getica 

(1926) iar legendele șterse se depășesc odată cu poemele eminesciene Memento mori, Mușat și 

ursitorile, Odin și poetul. Poate nu tocmai întâmplător, în aceeași perioadă a apariției romanului 

sadovenian, Mircea Eliade publică Istoria religiilor, iar Lucian Blaga scria Trilogia cosmologică și 

Zamolxe. 

  Creanga de aur este probabil cel mai complex roman românesc, alcătuit pe cinci secțiuni: 

două prologuri, narațiunea propriu-zisă, care are ca referent aventura lui Kesarion Berb, și două 

epiloguri. 

  Studierea acestui roman, din punct de vedere al lexicului are scopul de a face mai bine 

cunoscut universul creației sadoveniene precum și temele sau motivele care l-au procupat și 

evoluția acestora. Se remarcă de la început maniera în care este ocolită monotonia în exprimare, 

scriitorul găsind întotdeauna cuvintele potrivite pentru a-și susține ideile sau opiniile. Preferința 

penrtu un anumit mod de exprimare – întotdeauna respectuoasă, protocolară rezultă din îmbinarea 

unor cuvinte special selectate de autor și de caracterul personajelor sale – este vizibilă datorită 

frecvenței acesteia în special în dialoguri. Într-un capitol vom încerca să demonstrăm că în acest 

roman, Sadoveanu își dovedește cunoștințele și în domeniul științelor naturii, fiind bun cunoscător 

al florei și faunei din țara noastră, dar și al valorii și calității acestora. În descrieri, vizualul îmbinat 

cu auditivul dă naștere metaforei unice: ,,umbra de amurg a peșterii³” (pag. 22), ,,demonul zavistiei 

ciocănea cu ghiara și în tâmpla feciorului” (pag.40). 

  Influenţa eminesciană este identificată în preluarea peisajelor vechii Dacii, a unor nume: 

Egipet, preferința pentru poetic fără a cădea în prozaic, exprimarea propriei filosofii lăsând loc 

                                                   
1 Alexandru Paleogu Treptele lumii sau calea spre sine a lui Mihail Sadoveanu, Editura Cartea românească,  
   1978, București, pag.26. 
2 Horia Nestorescu Bălcești Ordinul masonic român cu un cuvânt înainte de Mihail Sadoveanu, Casa de  
    editură și presă Șansa S.R.L., București, 1993. 
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misterelor. 

  Toate acestea, incluse în firul epic fac din Creanga de aur un roman unic. 

  Primul prolog (august. 1926) se compune din discursul narativ la persoana întâi al 

profesorului de geologie pe nume Stamatin. Acesta a organizat o expediție geologică în zona 

transilvăneană, în Munții Hășmaș, acolo unde izvorăsc Mureșul și Oltul – Cumpăna Apelor. 

Profesorul de geologie povestește o întâmplare neobișnuită studenților săi, un eveniment trăit cu 

ceva timp în urmă într-o zi de echinocțiu, la 21 martie. După moartea profesorului s-a găsit un 

manuscris care relatează o anumită poveste de dragoste. 

  A doua ,,prefață” e un prolog în care se relatează felul în care în 780 un preot a lui Zamolxe 

se hotărăște să plece într-o lungă călătorie de inițiere. Narațiunea principală conține relatarea lui 

Kesarion Breb în Bizanț, aventură ce începe în mai 787 și este declarată de narator drept o poveste 

de dragoste. Relatarea aventurii lui Kesarion, găsită într-un manuscris e însoțită de două epiloguri: 

primul este o scrisoare trimisă în 787 de către un anume Teodor din Sakkoudion lui Kesarion Breb 

în care acesta îi povestește sfârșitul Mariei de Amnia, al doilea epilog Floarea de ghiață relatează, 

de data aceasta folosindu-se de persoana a treia, a naratorului, sfârșitul aventurii și poate cel al 

vieții lui Kesarion Breb. 

Primul epilog e o narațiune la persoana întâi, atribuită de autor unui scriitor fictiv, student și 

primit de la un profesor ,,cam săltat”, ,,venit de pe ceea lume” și savant cu ,,efuziuni lirice”. 

  Naratorul precizează că profesorul a murit în 1930 într-o expediție. Deci acest geolog e 

marcat, e predestinat unei vieți de excepție. El le relatează studenților săi o întâmplare care avusese 

loc la echinocțiu de primăvară, adică atunci când creștea puterea soarelui. Relatarea acestor 

întâmplări are loc în circumstanțe neobișnuite – la Cumpăna Apelor într-o pădure unde trăiesc 

animale rare sau dispărute. Tot aici trăiesc și alte înfățișări de demult. Întâlnim în acest ărim prolog 

referiri la gândirea mitică a strămoșilor noștri, diferită de gândirea științifică și rațională. Isus este 

pus în legătură cu Mithra, Apolon și Osiris, iar Sfântul Gheorghe e o reinterpretare a miturilor 

despre zeii solari. 

  În a doua prefață aflăm că faptele au loc în anul 780. Penultimul Decheneu se arată mulțimii 

și face semnul sacru al celor patru puncte însemnând: nemărginire în spațiu, jertfa și mângâierea. 

Preotul păgân intuiește în discipolul său un posibil continuator al misiunii sale sacre și-l trimite la 

Egipet spre a fi inițiat. După aceea trebuie să cerceteze și noua religie spre a afla dacă este mai 

bună decât legea veche. Astfel după șapte ani petrecuți în Egip, Kesarion Breb se îndreaptă spre 

Bizanț. Aici descoperă că sub aparențele unui loc al liniștii și credinței viermuiesc putreziciunile. Îl 

cunoaște pe părintele Platon de la Sakkoudion și încearcă să-l ajute să-i găsească o soție bună 

noului împărat. Dar Maria de Amnia e cea care-i fură inima și lui Kesarion, ceea ce-l face să spună: 

,,iată se va desface deșertăciunea ce se numește trup. Dar ceea ce e între noi, acum, lămurit în foc, e 

o creangă de aur, care va luci în sine, în afară de timp”. Este de altfel singurul loc în care se fac 

referiri la ,,creanga de aur” care a dat și titlul romanului.   
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CAPITOLUL I 

 

LEXICUL SADOVENIAN ÎN ROMANUL CREANGA DE AUR 

 

  Este cunscut faptul că izvoarele de inspirație ale marelui prozator au fost cronicile 

moldovenești (ale lui Ion Neculce, Miron Costin, Nicolae Costin – pe care îi pomenește în 

interviuri și în romanele istorice), tratatele de istorie și literatura orală. Se cunosc însă prea puține 

despre ce va fi citit și ce va fi cunoscut Sadoveanu. Nu este exclus ca unele informații să le fi primit 

în inițierea sa în francmasonerie, neputând divulga astfel sursa informațiilor sale. 

  Despre sursele acestui roman se cunosc încă și mai puține lucruri. Întâmplările referitoare la 

curtea bizantină sunt extrase din viața împărătesei Irina povestită de Charles Dielh în Figures 

byzantines (huitieme edition, Paris, Armand Colin 1920, cap.I.V.). Scriitorul a putut să consulte, 

dar este posibil să n-o fi făcut, și romanul lui Paul Adam Irene et les Eunuques, Paris, 1906. Figura 

magului Kesarion Breb, al treizeci și treilea preot Decheneu, al lui Zamolxis, e inventată de autor. 

Descriera peisajului dacic din al VIII-lea secol se poate compara cu episodul Dochia din poemul 

postum eminescian Memento mori. 

  Datorită faptului că acțiunea romanului se petrece în Bizanțul celei de-a doua jumătăți a 

mileniului întâi (d.H.), vocabularul sadovenian este dominant de prezența unor cuvinte care nu se 

mai folosesc și a căror sens nu se păstrează sau al căror sens s-a schimbat, dar și de cuvinte folosite 

regional și de expresii populare. 

  Alături de acestea, în special în primul capitol al romanului, predomină neologismele, a 

căror prezență este justificată de ancorarea în prezent și de calificarea și preocupările profesorului 

Stamatin. 

  Se întâlnesc unele cuvinte rare, pe care dicționarele curente nu le mai înregistrază cum ar fi: 

mîndă, sigle, paleologi.,  

  Unora din trăsăturile esențiale ale limbii din opera lui Sadoveanu, anume cuvintele cu sens 

figurat, bine reprezentate în acest roman, le-am acordat un capitol special. 

  La fel, am alcătuit un capitol special și pentru exprimarea gnomică din Creanga de aur unde 

vom prezenta formulări ale diferitelor personaje, adevărate sentințe care ne-au atras atenția prin 

profunzimea lor. 

  De asemenea într-un capitol vom aborda problema sinonimiei și valențele expresiei estetice 

pe care le dezvoltă această relație de sens în romanul Creanga de aur. Nu vom considera ca fiind 

sinonime cuvintele repartizate în stiluri funcționale diferite, asa cum este cazul termenilor ce 

denumesc păsări și plante: tetrao uogalus nu va fi considerat sinonim cu cocoșul de munte, la fel 

cervus carpatius nu e sinonim cu cerbul carpatic, iar bison bonasus nu e sinonim cu bour sau 

zimbru.  

  Mihail Sadoveanu cunoaște foarte bine limba poporului în care scria, iar preferința puntru 

un anumit element este bine motivată. 
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CAPITOLUL II 

 

LEXICUL GRAMATICAL ÎN CREANGA DE AUR 

 

  Încă de la debut, Mihail Sadoveanu s-a impus cititorilor săi ca un remarcabil cunoscător al 

limbii noastre sub aspectele ei cele mai variate. 

  Prezența arhaisemelor în majoritatea romanelor sale e justificată de necesitatea de a zugrăvi 

anumite relații istorice. 

  Pe lângă cuvintele cunoscute pretutindeni în limba veche și, în orice caz, considerate 

arhaisme sigure există altele, numeroase și ele, care, cu tot aspectul lor arhaic, nu au fost 

înregistrate în textele vechi. Cum aceste cuvinte nu fac parte din fondul obișnuit al vocabularului 

de azi, ele nu au câtuși de puțin aspectul unor neologisme, le-am trecut în categoria cuvintelor 

vechi. 

  În opinia lui Gavril Istrate3, împreună cu arhaismele merg, până la un punct, cuvintele 

compuse. Limba noastră nu dispune de mari capacități de compunere și, din acest motiv nu avem 

prea multe cuvinte compuse. Numărul lor nu-i totuși de natură să fie neglijat. Unele cuvinte: 

aducere aminte, băgare de seamă, bunăvoință, după amiază,  fără de lege, luare aminte, miază 

noapte, zori de ziuă fac parte din fondul principal de cuvinte și Sadoveanu a evitat înlocuirea lor cu 

sinonime moderne. 

  Apropiate de cuvintele compuse, cu care am văzut că se și confundă până la un punct 

arhaismele, deși caracterizează în același timp și vorbirea populară, sunt locuțiunile. Se știe, de 

altfel, că, până în momentul de față, neologismele sunt puternic concurate, în vorbirea populară, de 

o serie de locuțiuni. 

  Și ele caracterizează limba noastră veche, adică limba pe care o folosesc cărturarii din 

epocile anterioare în care limba română s-a îmbunătățit, în mod evident, prin împrumuturi de 

cuvinte, dar la fel cu cuvintele compuse, caracterizează deopotrivă și vorbirea populară.  

  Între aceste locuțiuni se impun cele verbale, iar dintre acestea ne atrag atenția în mod 

deosebit cele pe baza verbului a da: (muntele) dădu zvon ,,răsună”, a da rod ,,a rodi”, a da semn ,, a 

porunci”, a da răspuns ,, a răspunde”, a da porucă ,,a porunci”, a da voie ,,a permite”, a da tărie 

nouă ,,a revitaliza”, a da plată ,, a plăti”, a da slobozenie ,,a permite”, a da veste ,, a vesti”, a da 

urlet ,,a urla”, a da seamă ,, a răspune”. 

  La Sadoveanu, ca și la Eminescu, arhaismul de mult uitat se întâlnește cu neologismul 

recent, întâlnirea lor înălțând sintagma în planul poetic al metaforei. 

  Uneori cuvântul obișnuit e ,,renegat”4 prin context, își asigură sensul său primar, 

etimologic, sporind la rîndul său expresivitatea contextului: rezultatul ține de esența artei celei mai 

pure care e poezia. 

  Printre cuvintele renegate – după cum le numea Ștefan Badea trebuie socotite acela care 

având un sens concret la început, l-au părăsit destul de repede, intrând într-un lent proces de 

metaforizare lingvistică datorită sensului figurat cu  care au fost întrebuințate de timpuriu. 

Amintim, în primul rând, pe a se înflăcăra, întâlnit cu sensul de ,, a se pasiona”, ,,a se înflăcăra”, ,,a 

se entuziam” chiar și în folclor, iar azi folosit exclusiv cu acest sens figurat. La Sadoveanu însă, 

cuvântul se întoarce, destul de rar, e adevărat – la sensul său corect: ,, a se aprinde arzând cu 

flacără”: ,,Sub naosul sfintei biserici s-au înflăcărat toate policandrele”(pag.79). 

  În aceeași situație se află ,,înfrânge”, întrebuințat astăzi doar cu un înțeles care din 

perspectivă diacronică este figurat, dar pe  care în contextul următor îl găsim folosit foarte aproape 

                                                   
33 Gavril Istrate – Limba română literară studii și articole. Editura Minerva 1970, pag. 291-376 
44 Ștefan Badea  Farmecul regăsit al cuvîntului în România Literară an XIII, nr 44, joi 30 oct. 1960, pag 8. 
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de sensul său etimologic: ,,Ridică fruntea grea încununată scânteindu-și pietrele scumpe și Vasilisa, 

trezindu-se din rugăciune și din înfrângerea trupului...”(pag.148). 

  Apare uneori o pendulare a cuvântului între un sens vechi și înțelesul său actual, tendință 

manifestată destul de des în proza lui Sadoveanu. După precizările: ,,La porunca Vasilisei, gîzii l-

au apucat, i-au desfăcut straiul, l-au întins pe cubicul, unii s-au încordat asupra lui, ținându-l și alții 

l-au bătut cu vergi” (pag. 127), termenul a certa, care aparemai departe ,,Împărăteasa și-a certat 

fiul”are sensul său vechi de ,, a pedepsi”, dar el poate fi luat și cu înțelesul său actual, ,,a mustra”, 

cititorul putându-l socoti euforism. 

  Rămânând în sfera grupului verbal, trebuie observată folosirea unui timp relativ, exprimând 

o acțiune încheiată (perfectă), anterioară altei acțiuni, tot din sfera trecutului, acest timp fiind mai 

mult ca perfectul arhaic. 

  Româna păstrează un mai mult ca perfect sintetic, dezvoltat din același timp al 

conjunctivului latin: cîntasem din cantassem (cantavissem).Mihail Sadoveau mai utilizeaza acest 

timp și în alte romane ale sale cum ar fi Divanul persian, Zodia Cancerului și în Istorisirea Zahariei 

Fîntînarul ultima povestire din Hanu-Ancuței. Această formă verbală perifrastică – păstrată astăzi 

numai ici-colo, prin graiuri – constituie pentru prozatorul nostru un procedeu predilect de 

,,evocare”, de stârnire la viață, cu ajutorul artei, a unor cuvinte de mult dispărute. 

  De asemenea, acest timp se ivește aproape numai în stratul dialogat, ca mijloc de 

,,autosituare” a personajelor pe o treaptă sau alta a trecutului. 

  Un asemenea exeplu găsim în Creanga de aur în vorbirea lui Kir Filaret care povestește 

moartea doamnei Teosva soția sa: ,,Într-adevăr au fost sosit în pripă două femei...” (pag.176). 

  Aceeași formă verbală este folosită și de Eminescu, declanșându-se surprinzătoare 

disponibilități ale acestui timp. În Melancolie ,,Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă/Prin 

care trece albă regina nopții moartă”. 

  Arhaisme sânt folosite însă îndeosebi pentru a realiza din viața economică și socială: 

comerț, funcții, ocupații, terminologie politic-administrativă. 

  Astfel, Sadoveau întrebințează o gamă largă de termeni care desemnează funcții sau 

ocupații: aprod, conducător de cămile, dregător, căpitan, hadîmb, logofăt, ispravnic, mercenar, 

negustor, papioas, patrici, polemarh, sfetic, spătar, străjer, strateg, postelnic, neguțător, sholari, 

trîmbițasși, vizitiu, rob, păstor, plugat, vornic, zaraf, visternic, sutaș. 

  La aceștia se adaugă termeni care desemnează relații din armată și din navigație: bărci cu 

vele, catarg, corăbioară, coif, căști de aur, baltag, săbii, suliți, platoșe, securi, a oști, oștean. 

  Nu lipsesc termenii din domeniul numismatic: ban de aramă, ban de argint, ban de aur, 

bănuț, bucată de aur, galbăn, sigla de aur, livră de aur. 

  În domeniul terminologiei referitoare la îmbrăcăminte și la podoabe se observă o relativă 

bogăție și, mai ales, constatăm prezența unor cuvinte rare, nemaifolosite nici chiar de Sadoveanu, 

decât cu totul întâmplător în alte cărți ale sale: turban alb, strai roș, straie albe, comanace albe, 

rochii halamidă, fibule, beteală, brocarturi, văl, hobot, strai strălucit, cercei de pietre rare, cunună, 

giubea, poale, gene spoite cu antimoniu, buze rumenite, pietrele nestemate ale inelelor, haina de 

purpură stânjite, mănătăi de lână sură, opinci de piele, colan, șorț alb, ciubote roșii.  

  Unele cuvinte nu mai sunt întălnite deloc în alte screri ale sale: camilafcă, cnemide, 

conduri, saghion, scaramanghion5. 

  Într-un roman în care este evocatăatmosfera bizantină este firesc să întâlnim termeni ca: 

autocrator, axion, catisma, chivorion, cubuclion, decheneu, epopt, ghineconit, beliacon, kefaliat, 

maglabit, paleologie, piramidion, heliacon, taumaturg, triclinon. 

  Caracteristica pentru scrierile sadoveniene este folosirea unor arhaisme, cu tendința de a 

impune, criticilor, sensul pe care-l are în vedere, împotriva uzului general care este altul. 

  Nu o dată, această sistematică revenire la un cuvânt, mai bine spus la sensurile anumite ale 

unui cuvânt, e susținută de Sadoveanu și pe cale teoretică, în unele articole sau interviuri. E cazul 

                                                   
5 Gavril Istrate Limba română literară   studii și articole. Editură Minerva, București, 1970, pag.311 
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lui ,,muiere” foarte răspândit în limba noastră veche, dar căzut în desuetudine, într-o parte a 

teritoriului patriei noastre, în primele decenii ale secolului douăzeci. 

  Sadoveanu, plecând de la realitățile din limba veche, a reușit să stabilească drepturile 

pierdute ale acestui cuvânt, înlăturând din viziunea criticilor săi și în același timp, și din limba 

literară, valoarea lui peiorativă. Despre doamna Teosva spune că e o ,,cuviincioasă 

muiere”(pag.55). 

  Orientarea scriitorului este, și de data aceasta profund realistă. Creanga de aur îșidesfășoară 

acțiunea în secolul opt al erei noastre, deci într-un timp îndepărtat. În limba noastră veche, 

,,muiere” apare mai des decât ,,femeie” din motivul că primele texte au fost texte au fost traduse și 

difuzate în Transilvania unde urmașul latinescului ,,mulier” are o situație privilegiată față de 

sinonimul său femeie. 

  Există apoi în acest roman cuvinte pe care dicționarele curente nu le înregistrează: mîndă, 

paleologi, zoomorfie. 

  Ne-au reținut atenția în Creanga de aur câteva cuvinte cu o extraordinară forță de sugestie, 

rar folosite însă în vorbirea curentă: întru, lamură, făptură. G.I. Tohăneanu6 le-ar numi ,,cuvinte ale 

vechimii”. 

  Întru este după părerea lui Constantin Noica7 un cuvânt care i-ar fi lipsit lui Hegel. 

Înseamnă ,,în spre” și ,,în”; așadar spune ,,nici înăuntru”, ,,nici afară”, și una și alta; este un fel de 

,,a nu fi în” înțeles ca un ,, a fi în”; sau, mai degrabă, un ,,a fi în”, înțeles ca un ,, a deveni în”. Ca 

atare el indică deopotrivă faptul de ,,a sta” și de ,,a se mișca în”, o dihnă care e și neodihnă, după 

cum exprimă o ,,deschidere” către o lume ,,închiă”, măcar determinată, ori, sub un alt unghi, o 

,,căutare” în sânul a ceva ,,dinainte găsit”. 

  Termenul este folosit de Varlaam: ,,iaste bogat întru milă” și de Eminescu ,,celui întru ființa 

sa nemărginit”.  

  În acest roman, Mihail Sadoveanu îl folosește frecvent astfel: ,,acești munți întru care te-ai 

zămislit”, ,,pustia întu care slujesc”, ,,mă ostenesc pentru înfrumusețarea vieții”, ,,m-a călăuzit întîi 

întru credință” sau într-o sintagmă folosită așa și astăzi în stilul religios: ,,frați întru Hristos”. 

  În ceea ce privește clasa lexico-gramaticală a prepoziției se mai pot găsi și alte exemple, pe 

lângă întru care creează un straniu univers de relații. Astfel apar cătră în construcți ca: ,,războaie 

cătră varvarii bulgari și cătră păgânii ismailiteni ”monarhii cei tineri suiau deci cătră peșteră ”. 

Bineînțeles că aceasă prepoziție mai este folosită și astăzi ca regionalism în anumite zone ale șării. 

În exemplele date cuvântul are însă valoarea unui arhaism datorită contextului. 

  O altă prepoziție este dintru ,,...unde i-a așezat dintru începutul lumii Dumnezeu”. 

  Lamură este un cuvânt străvechi de origine latină (lamina sau laminula) – astăzi din ce in ce 

mai puțin cunoscut – este definit ăn dicționarele noastre după cum urmează: ,,partea cea mai bună, 

mai curată și mai aleasă dintr-un lucru; floarea, fruntea unui lucru”. 

  Mireasma vetustă și populară a cuvântului nu putea să-i scape lui Sadoveanu, marele 

pricepător al graiuluidin veac. 

  După Dicționarul Academiei acest cuvânt se folosea mai întâi atributiv: ,,200 de talanți de 

argint lamură” sau ,,În apa lamură […] păstrăvii nu mai conteneau cu joaca”. 

  Se ,,lămuresc”, adică se curăță prin foc de corpurile străine, metalele, dar se lămuresc, prin 

generalizare adică se curăță, limpezesc și purifică și, cugetele. 

  Eminescu scria ,,Luna iese-întreagă […] lumina-i dulce tot mai dulce se lămurește”. 

  În Creanga de aur cuvântul apare prima sdată în capitolul al doilea sub forma ,,lămuriri”, 

,,învățăcei aveau limba legată pentru orice nume și orice lămuriri”. 

  Cea de-a doua apariție a substantivului, sub forma lamură ne duce cu gândul la o cu totul 

altă interpretare a textului ,,partea cea mai plăcută a cinei lor era o lamură care nu se mestecă și nu 

se soarbe, necunoscută oamenilor de rând”. Credem că de fapt sub această denumire se ascunde de 

                                                   
6 G.I. Tohăneanu  Arta evocării la Sadoveanu, Editura Facla, Timișoara, 1979. 
7 Constantin Noica Cuvînt împreună despre rostirea românească, Editură Eminescu, București 1987 
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fapt planta numită vâsc, necunoscută neinițiaților și ucigătoare pentru ei. Vâscul i-a ajutat pe Enea 

și pe Dante să se întoarcă din Infern și tot despre Creanga de aur vorbește și James George Frazer. 

Credem că dezlegarea enigmei se găsește în capitolul al XV-lea: ,,În care, celor fericiți și nefericiși 

li se încheie timpul”, în cuvintele lui Kesarion Breb: ,,Iată ne vom despărți. Se va desface și 

amăgirea care se numește trup. Dar ceea ce e între noi acum, lămurit în foc, e o creangă de aur care 

va luci în sine în afară de timp” (pag.184). 

  În afara titlului acesta este singurul loc din întrehg romanul în care este pomenită creanga 

de aur. 

  Deoarece această plantă apare și în tradiția celtă, preoții druizi o folosesc de asemenea și în 

miturile romanilor am putea crede că este vorba despre un simbol păstrat din Tradiția Primordială. 

  La noi făptura e veche, e dintotdeauna. În Dicționarul Academiei găsim o admirabilă 

prezentare a cuvântului, pe grupe de sensuri: făptură exprimă mai întâi acțiune, apoi rezultatul 

acțiunii, în fine, felul de-a fi al rezultatului. 

  Termenul se întâlnește la Miron Costin: ,,de zidirea sau făptura lumii multe dovezi și păreri 

ale filosofilor și poeticilor păgânești era”, apoi la Coresi în Psalire: ,,Urziși pământul ...Cu făptura 

ta (cu buna ta rânduire) lăcuiești în zi, că toate lucrează ție”. 

  Mai târziu, termenul e găsit pe rând la D. Zamfirescu: ,,O făptură a fanteziei mele, tăcută, 

albă”, la Creangă: ,,Asta e făptura lui Dmnezeu ca și noi”. 

  În Creanga de aur apare în forma următoare: ,,Hulubii […] ca niște făpturi cu zbor și minte 

ușoară […] și noi suntem ca acești hulubi” (pag.19). 

  Prezența acestor cuvinte ,,ale vechimii” e justificată de nevoia scriitorului de a redaîntr-un 

mod concis anumite stări de lucruri și fapte din trecut. Întrebuințate de cele mai multe ori ca 

elemente documentare, aceste cuvinte au o funcție artistică evidentă: dau notă arhaică necesară 

subiectului prezentat. 

  Alături de arhaismele fonice cunt sesizabile în Creanga de aur și arhaismele fonetice: 

blândeță  ,,blândețe”; a ceti ,,a citi”; gîcitoare ,,ghicitoare”; întăi ,,întâi”; frumuseță ,,frumusețe”; 

mătasă ,,mătase”; mâni ,,mîini”; înlăuntru ,,înăuntru”; mulțămire ,,mulțumire”; narav ,,nărav”; 

nepritinos ,,nepretenos”; prietinie ,,prietenie”; samă ,,seamă”; tălhar ,,tâlhar”; nalt ,,înalt”; vălcea 

,,vâlcea”.  

  Arhaismele morfologice: a se nevoi  ,,a se strădui”, ,,a se chinui”: ,,Doi oameni, care 

vorbeau între ei, și se îndemnau, se nevoiau să…”. 

  Arhaismele semnatice: arieni e utilizat în acest roman ca derivat de la substantivul Arie 

,,numele de veac al diavolului” denumindu-I pe cei care slujeau necuratului, pe când astăzi 

cuvântul există cu un alt sens. 

  Alt arhaism semantic e boclucuri însemnând  ,,bagaje” în textul sadovenian și având în 

zilele noastre sensul de ,,încurcături”, ,,necazuri”. 
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                                                              CAPITOLUL III 

 

      NEOLOGISMUL ÎN CREANGA DE AUR 

 

  Adevărul este că Sadoveanu, dincolo de mode și timp, e contemporan cu Homer și cu 

Dante, dar și cu noi astăzi; e classic și modern, în egală măsură, într-o epocă în care sincronizarea 

cu romanul European era la oridinea zilei. Sadoveanu e, cum s-a spus, contemporan cu generații de 

scriitori: aceea a lui Brătescu – Voinești, a lui Liviu Rebreanu, a lui Camil Petrescu și a lui Anton 

Holban. 

  Un asemenea scriitor nu putea rămâne indiferent la noile aspecte sub care se înfățișa limba 

în care scria. De multe ori a fost acuzat că ocolește neologismul în mod deliberat, însă folosirea 

anumitor forme îi este impusă și de subiectul romanelor sale, în majoritatea lor romane istorice, sau 

romane a căror acțiune se petrece într-un timp îndepărtat. Trebuie însă menționat faptul că, atunci 

când acțiunea scrierilor sale se petrece în conteporaneitate sau când personajele sale sunt 

intelectuali sau oameni cultivați, Sadoveanu nu ezită să folosească unele cuvinte împrumutate în 

limba noastră în ultimii 100-150 de ani. 

  În primul capitol al romanului Creanga de aur aceste cuvinte sunt utilizate de profesorul 

Stamatin și de naratorul romanului. 

  Majoritatea neologismelor este alcătuită din termini abstracți: a absorbi, adevăr, abstract, 

aptitudini, argument, ascunzișuri, aspect, capricii, carieră, categorie inferioară, civilizație 

orășenească, civilizație preistorică, consacrat, consemnat, convențional, contemporan, a descifra, 

disjugând, distracții, dramatic, efuziuni lirice, embleme, entități morale, eresuri, esențial, executat, 

extaz, fantasmagorie,(ființă) misteioasă, ființă poetică, generații succesive, grafie, inconștienți, 

inerție, inițiali, instinct, inteligență, interesant, a lua contact, magie, mentor, metodă, metafizică, 

miop, monolog, neanimat, necunoscători, nomenclatură, noțiuni, obscur, omenire, ordine de bază, 

ordine de timp, patetic, păianjeni criptografci, pătrundere, permanent, pietate, poetiza, potențial, 

practici curente, precoce, presimțiri,  progres, reporturi numerice, a raționa, raționament, sarcastic, 

savant, sediment, silogisme, simbol, simpatie, sistem numeric, spiritual, studiat, subconștient, 

subtil, succesiv, substituit, surprinzător, știință experimentală, telepatie. 

  Nu sunt ignorați nici termenii concreți: aparat de radio, aeroplan, alfabet, astrolog, 

caravană, conserve, expediție, tabel. 

  În acest prim capitol există fraze întregi în care predomină neologismul: ,,Raporturile 

acestea numerice cuprind și alte ascunzișuri pe care nu le-am putut descifra, ori, dacă le-am 

descifrat, nu găsesc necesar să vi le comunic. Esențial e să înțelegi că ordinea de timp a bătrânului 

meu din acest munte stăpânește asupra aeroplanului dumnealor și asupra aparatului dumneavoastră 

de radio”(pag.13).  

  În exemplul citat se observă două planuri ale vorbirii: unul al ,,adevărurilor abstracte” serios 

și profund, aparținând mai ales inițiaților și înțelepților spus unei lumi a concretului reprezentată de 

,,civilizația orășenească” unde progresul științei l-a îndepărtat pe omul nou de înțelepciunea 

strămoșilor săi. Această lume asupra căreia domnește ,,aparatul de radio și aeroplanul este ironizată 

și criticată pentru ignoranța sa, iar evoluția tehnică cu care se mândrește este dominată de ,,ordinul 

de timp a bătrânului meu din acest munte”. Fraza densă și concentrată a primului capitol, înțesată 

de elemente aparținând geologiei: roci, calcar, mangal sau termeni științifici denumind animale: 

tetrao uragalus, cervus carpaticus, bison bonasus demonstrează că atunci când este nevoie să arate 

că personajele sale sunt puternic ancorate în contemporaneitate sau că aparține unui anumit mediu 

– cel universitar cum este cazul profesorului Stamatin – scriitorul are posibilitatea să utilizeze 

denumiri complicate și structuri complexe: ,,Îmi închipui, băieți, că n-ați văzut, în alte părți, locuri 

așa de frumoase prin măreția posomorâtă pe care și-au păstrat-o din vremea când, după convulsiile 

geologice s-au fixat în această formă”(pag.9). 
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      CAPITOLUL IV 

 

     SINONIME ÎN CREANGA DE AUR 

 

   Bogăția lexicală a acestui roman care favorizează o exprimare nuanțată este atestată și prin 

mulțimea cuvintelor diferite ca formă, dar apropiate sau identice ca sens, adică prin mulțimea 

sinonimelor. 

  Sinonimia este de altfel o trăsătură fundamentală a vocabularului lui Sadoveanu. Bazată pe 

graiurile nordice, despre care scriitorul însuși a afirmat că dispun de un vocabular mai variat, limba 

operei sale se distinge printr-o bogăție unică în întreaga noastră literatură. Diferitele sinonime tind, 

în scrisul marelui creator, spre o diferențiere tot mai pronunțată și, în același timp, au rolul să 

înlăture monotonia în exprimare, să creeze o mare varietate stilistică: carte – epistolă; mamă – 

maică; doamnă – vasilisă – împărăteasă – împărătiță. 

  Alternanța aceasta, între mama și maică a fost provocată nu atât de sentimentele deosebite ale 

fiului, de la o împrejurare la alta, ori de ascunderea unora dintre ele, de mama lui, cât de caracterul 

arhaic și am spune, religios al cărții, pe de o parte și cel de povestire, de adresare, așadar, cititorilor 

pe de altă parte. 

  La toate acestea se adaugă, se înțelege și preferința lui Sadoveanu pentru sinonimie, tendința 

lui de a înlătura, prin orice mijloace, monotonia în exprimare și folosirea repetată a aceluiași 

cuvânt. 

  Dacă împărăteasă, care se bucură de cea mai mare răspândire exprimă noțiunea la modul 

general, despină și mai ales vasilisă limitează noțiunea la zona balcanică și în același timp o trimit 

în trecut. Originea greacă a ultimului cuvânt explică de ce, sub raportul frecvenței, el ocupă locul al 

doilea. Între împărăteasă și împărătiță pot interveni diferențieri de vârstă în sensul că împărătiță 

denumește în general o împărăteasă tânără. În sfârșit, doamnă va fi fost impusă lui Sadoveanu de 

cunoașterea istoriei țărilor noastre, unde, dacă pentru domn circula și termenul voievod, soția 

acestuia, eventual mama lui, n-a fost invocată decât prin apelativul doamnă. 

  Dar sinonimia este mult răspândită în acest volum apărând astfel: domn – boier – Kir; județ- 

judecător; oaspete – musafir; fiu – fecior – prunc – omușor – pui de om; fată – fiică – fecioară; pită 

– pâne; curtezană – hetairă; mișel – calic; spirit – duh; camătă – mită; diavol – demon; lumină – 

lumânare; son – sunet; lespede – dată; întoarce – ntruna; popor – norod; rob – sclav – servitor – 

slujitor – serv – arga  – dergător; soț – tovarăș – însoțitor; aporunci – a da poruncă; ospătărie – 

boltă; creangă – clomb; Arie – Astarot – Belzebut – Demon; Atotțiitor – Atoatețiitor – Cel care 

cântărește dreptățile – Cel mai presus de noi – Cel prea puternic – Cel veșnic; împătat – vasilievs; 

mag – decheneu – preot păgân; mal – țărm – liman; datină – tradiție; ospăț – banchet; pieziș – 

oblic; plugar – lucrător la pîmânt; răscoală – burzuluială – zaveră; a serba – a prăznui; steag – 

flamură; tribună – catismă;văl – hobot; visterie – hazna; a vorbi – a grăi – a rosti – a zice; vultur – 

vultan; zimbru – bour. 

   Sadoveanu îmbină, într-o manieră expresivă, întocmai ca Eminescu mai înainte, arhaismul, 

regionalismul și neologismul, de multe ori sinonime înfățișându-ne o bogată manieră de expresie. 

Între curtezană și hetairă diferența pare a fi și una temporală primul termen fiind utilizat în vremuri 

nu de mult trecute, pe când cel de-al doilea este un termen uitat, un arhaism. La fel stau lucrurile și 

în cazul perechilor sinonimice: împărat –vasilievs; răscoală – burzială – zaveră; steag – flamură; 

tribună – catismă; vistierie – hazna. 

  Autorului îi era necesară exprimarea diversificată, iar cunoașterea termenilor arhaici sau 

neologici, însoțită de posibilitatea îmbinării acestora constituie un mare ajutor. 
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            CAPITOLUL V 

 

    TERMENI CE DENUMESC ELEMENTE DIN NATURĂ 

 

A. Terminologia botanică 

 Bogata terminologie botanică din opera lui Mihail Sadoveanu dovedește perfecta 

documentare a scriitorului privind varietatea și caracteristcile plantelor specifice peisajului 

românesc. Ea prilejuiește în același timp concluzii importante din punct de vedere lingvistic și 

artistc. 

 Ceea ce remarcăm în primul rând e felul în care sunt prezentate plantele. Numele lor e 

aproape întotdeauna urmat de caracterizări care evocă cu exactitate forma plastică. Din această 

prezentare ia naștere o nesfârșită gamă de imagini atistice, care dovedesc nu atât o prelucrare 

intenționată a termenilor botanici cât o profundă cunoaștere a realităților: imagine plantelor e 

evocată după gustul pe care-l sugerează fructul: afinele sunt ,,acrișoare”, călinele sunt ,,amare”, 

scriitorul realizând imagini deosebite prin îmbinarea vizualului cu olfactivul. Adesea plantele sunt 

prezentate în grup: călinele formează ,,șiraguri roșii”, alteori apar ,,flori de brândușe”, ,,valuri de 

cedru”, ,,grămezi de trandafiri”, ,,rugi de caprifoi înflorit”, ,,sălcii răsfirate”, ,,tufiș de iasomie”, 

,,șiraguri de chiparoși”, ,,pâlcuri de smochini sălbatici”. 

 Ca artist, Mihail Sadoveanu folosește profunda sa documentare în domeniul botanic pentru a 

face din ea izvorul diferitelor figuri stilistice. Doamnei Teosva: i se făcu ,,inima cât o seminicioară 

de neghiniță”, Kesarion Breb trecea pe sub ,,perdele de mesteceni îngălbeniți”. 

 Pornind de la numele unor plante se formează termeni care denumesc culori: ,,bărbi castanii” 

adică bărbi de culoarea castanelor, apare însă și o altă culoare într-o exprimare ce conferă o anume 

distincție: ,,haina de purpură stânjinie”.  

 Alături de termeni din limba comună apar și forme savante: acacia, chiparos, finic. 

 Plantele variază și ele în funcție de mediul în care narațiunea ne transportă, astfel, 

caracteristicile peisajului românesc sunt: ferigile,jnepeni, molid,brazi, muguri, bureți, aluni, afini, 

căline, flori, mesteceni, cireși sălbatici, specifice în general reliefului montan căci muntele este, 

după cum s-a mai spus, integrat geografiei magice sadoveniene. Cu cât personajul se apropie de 

locul destinației sale – Egiptul, cu atât peisajul se schimbă, căci de la munte la zona meridională 

acesta străbate dealuri, câmpii și lunci, care se deosebesc de cadrul său natural obișnuit. Apar astfel 

descriși: trandafirii înfloriți, uneori adunați în grămezi, ,,rugii înfloriți albastru și alb”, platanii, 

acacia, mirosul de cimbru, cedrul, caprifoiul, măslinii, smochinii, florile rare, finicul, migdalii, 

caișii înfloriți, iasomnia. 

 Imaginea trandafirilor înfloriți apare mai ales în descrierea Bizanțului, așa cum acesta se afla 

în secolul al VIII-lea d.H., într-un contrast evident cu moravurile pe care cel de-al treizeci și treilea 

decheneu le descoperă în acest oraș. Aceste flori sunt simbolul celui renăscut, una din florile 

preferate ale alchimiștilor alături de crini și lotus. 

 O altă sintagmă reluată în acest roman este ,,grîul roș de Tracia”. Roșul, simbolul fundamental 

al principiului vital, asociat grâului sau bobului de grâu, oferă imaginea permanenței regenerării, a 

miracolului vieții posibile mulțumită razei blânde a soarelui.  

  

 

B. Nume de animale 

 În discursul său, Stamatin amintește despre tetrao urogalus  ,,cocoșul cel negru cu optsprezece 

pene în evantaiul cozii”, cervus carpatinus și bison bonasus care n-ar fi dispărut întru totul din 

munții noștri, iar alături de ei stăruiesc și ,,alte înfățișări de demult”, imagine ce trebuie analizată. 

Cocoșul cel negru sau cocoșul de munte apare și în alte scrieri sadoveniene – în povestirile din 

volumul Valea Frumoasei (1938) ca simbol falic. 
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 Bourul este simbolul totemic ce apare și în Frații Jderi amintind de vânătoarea ritualică a lui 

Dragoș. Acest animal apare pe steaua Moldovei dovedind că oamenii i-au câștigat protecția. 

 La Eminescu și la Sadoveanu apar imagini, îmbinări și construcții identice în mai multe 

scrieri. Fenomenul se explică nu numai prin influența pe care ,,luceafărul poeziei românești” a 

avut-o asupra lui Sadoveanu, ci și prin mediul geografic și lingvistic comun amândurora, prin 

viziunea comună sau apropiată asupra istoriei și naturii, prin aceeași cunoaștere profundă asupra 

textelor vechi și a graiurilor populare, în sfârșit, printr-o serie întragă de afinități spirituale. De 

altfel, perechea corbilor din Strigoii veghează și asupra magului din Creanga de aur: ,,cenușa veche 

sta încă în vatra părăsită; lătra în adâncime cățelul pământului; am intrat și l-am găsit palid și semeț 

în jilțul lui tăiat în stâncă. Cu dreapta ținea toiagul de fildeș. Avea mușchi în plete și pe sân; 

deasupra-i fâlfâia gonindu-se în roate <<Cu aripile – ostenite, un alb și-un negru corb>> (pag. 10). 

 Corbul este simbolul singurătății sau mai degrabă al izolării voite a celui care s-a decis să 

trăiască pe un plan superior. Ar fi un atribut al speranței, întrucât corbul repetă într-una, după 

spusele lui Suetoniu: cras, cras, adică ,,mâine, mâine”. În basmele românești aduce eroilor ,,apă 

vie” și ,,apă moartă”,fiind astfel un mesager ceresc, eminamente pozitiv, deoarece devorează 

cantitatea și aduce în dar calitatea din cer.  

 Șarpele Uroboros aflat la picioarele magului simbolizează metaforic coincidența oppositorum, 

a începutului cu sfârșitul. Pe un plan inferior, planul cosmologic, acest fapt se reflectă în șarpele 

care se devorează pe el însuși, adică ce nu-și permite lui însuși nici o imperfecțiune. Preferă să se 

mențină într-o stare de haos, dar cu posibilități de reintegrare, decât într-un echilibru șchiop și 

înțepenit, făcut mai mult din inerție și congelare decât din organicitate. 

 Buna Vestire e asociată miturilor lui Mithra și Osiris și atunci această sărbătoare era 

sărbătorită cu ,,muguri, flori și miei”. Mielul sacrificat e asociat în mitologia creștină cu imaginea 

lui Isus. Primul capitol al romanului încearcă o suprapunere a miturilor, creștinismul fiind înțeles 

ca o repetare sub o altă formă a legii vechi ce sprijinea binele.  

 Kesarion Breb se deplasează prin Bizanț pe spinarea unui asin, simbol al umilinței. Și Isus a 

intrat în Ierusalim tot pe un măgar. Santabarenos are însă ,,darul vorbirii”, atribuindu-i-se calități 

filosofice. Despre acesta, Kesarion Breb spune: ,,Unde hotărăște Dumnezeu, judecata înțelepților 

stă mai prejos decât a lui Santabarenos”.(pag. 110)  

 Pe condurii împărătești primiți de la Maria de la Amnia este brodat un stârc. Pasărea mai 

apare și în alte contexte în roman: stârci și pajuri zburau pe deasupra casei lui Kir Filaret, când 

acesta locuia la Bizaț, vestind ,,furtuna”. Stârcul simbolizează indiscreția, pe cel ce-și vâră nasul 

peste tot; dar și vigilența care se poate ușor perverti în curiozitate abuzivă. În vechiul ocultism el 

trecea drept un simbol al științei divine, fără îndoială din cauza ciocului său subțire și pătrunzător. 

 Adeseori părintele Platon de la Sakkoudion este asemănat cu un ibis. Ibisul e reîncarnarea 

zeului Toth, zeu al cuvântului, creator și protector al astronomilor și contabililor, magilor, vracilor 

și vrăjitoarelor; înțelepciunea sa nu exclude concursul cunoștințelor ezoterice.  

 În cei șapte ani pe care îi petrece la Bizanț, Kesarion Breb este găzduit la casa Egiptenilor. 

Când părintele Platon vine să-l caute acolo, ,,egipteanul” tocmai isprăvise un post de nouă zile. În 

curtea acelei case se afla un cocor îmblânzit. Cocorul este și el o pasăre sacră, o pasăre totem, 

mitică și legendară despre care se spune că trăiește în nori. Cocorul îmblânzit apare și într-un alt 

roman sadovenian din perioada de ,,maturitate” – Nunta domniței Ruxanda (1923) văzut de 

Bogdănuț Soroceanu la Crîm, unde-și avea curtea craiul tătar.  

 Alte animale sau păsări aparținând peisajului dacic sau bizantin: găini, cintezi, sticleți, 

veverițe, ciocănitori mari, hulubi sălbatici, cai, lupi, vite, turme, gâște sălbatice, pui, ciocârlia, 

privighetoarea, haita cu nouă căței, cămile, gângănii ale pământului, catâri, vulturași, căprioare, 

șacalul gras, juna, vaca cu vițel, rațe, mânz, roi de muște, paseri cu ochii schimbători. 

 Enigmatică apare la sfârșitul romanului ,,paserea cea pestriță” pe care nimeni n-a văzut-o, dar 

pe care toți au auzit-o strigându-l pe tânărul vasilievs: ,,Constantine, Constantine”. Această pasăre 

pare a vesti un sfârșit zguduitor, și în același timp apropiat pentru cel chemat. Unii spuneau că 

pasărea ar fi fost trimisă de Teodota, cea care va lua locul Mariei devenind a doua soție a lui 
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Constantin cel tânăr. 

 Descrierea animalelor prilejuiește crearea unor figure de stil ce conferă peisajelor imagini 

plasice deosebite: ,,șopârlă cu ochișori de rubine”, ,,paseri cu ochi schimbători”. 

 Sadoveanu dovedește o autentică documentare în domeniul florei și faunei, dar și în domeniul 

istoriei, geografiei și astronomiei. Ca mason poseda o cultură deosebit de vastă și un acces liber la 

informații pe care le utilizează în majoritatea scrierilor sale. 

 Prin intermediul profesorului Stamatin autorul vorbește despre ,,cele douăsprezece simboluri 

și cele șapte simboluri și pătratele și imaginile constelațiilor” (pag.13) ca fiind cunoscute 

,,strămoșilor nostrii geți și elini”.  El mai vorbește despre cele șapte planete: Luna, Venus, Mercur, 

Soarele, Mart, Joe, Saturn a căror succesiune și influență asupra oamenilor și faptelor lor îi este 

cunoscută cum cunoscută era și bătrânilor noștrii prin gromovnice. Unele exprimări ar putea fi 

asociate limbii populare: ,,semnul berbecului”, ,,crai nou”, ,,luceafărul de seară”, lumina care 

trecuse ,,semnul cumpenei zilelor și nopților” iar altele sunt preluate dintr-un limbaj științific: 

consteații, ,,cariera anulată a soarelui”, convulsii geologice, roce, scoarța pământului, mangal, 

sediment, roca lucie de calcar. 

 În drumul spre Amnia, unde era casa lui Kir Filaret, oprindu-se la o ospătărie, Kesarion Breb 

este întrebat de Kir Agatocle care îi este numele pentru a-i fi însemnat pe ,,o piatră alba”. 

 În alte romane sadoveniene cu subiecte preluate din istorie, tătarii năvăleau în Moldova 

prădând și jefuind și, printre altele căutând o piatră alba. Coincide oare această piatră alba cu 

calcarul pe care Stamatin notează tabelul cu plante? 
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      CAPITOLUL VI 

    

  UNITĂȚI LEXICALE NUME PROPRII ÎN ,,CREANGA DE AUR” 

 

 Toponimele și antroponimele străine oferă în textura fonică, motivarea legăturii dintre 

semnificant și semnificat, fiind folosite pentru valoarea lor de evocare a mediului în care suntem 

transpuși și pentru cea eufonică; ,,În alte părți ale continentului, toponimia se moștenește de la un 

neam la altul: în limba nouă, vocabularele vechi sună ciudat și plăcut”8 – notează Mihail 

Sadoveanu. 

 Ambianța bizantină, încărcată de mister, e recompusă prin intermediul toponimelor și 

antroponimelor, cu un remarcabil potențial sonor: Amenti, Amnia, Arghiropatria, Augustean, 

Babilon, Bizanț, alatis, Calkedonia, Dafne, Elefterion, Halkis, Hevdomon, Hieria, Hrisokeros, 

Kefalu, Kidaris, Rodolfia, Sakkoudion, Studion, Teopompolis, Teraopont, Tevriz, Vavilon, 

Vlacherne; și Agatocle, Arie, arunlf, Astaot, Atila, Belzebut, Calist, Carol, Constantinikie, 

Critolaos, Daniil, Despina, Dighenis, Dioghene, Eftihie, Evdokim, Evlampia, Filaret, Gherontie, 

Ghervasie, Harun, Hiperarghia, Hristofor, Iov, Ipatia, Iraclie, Iustinian, Ivantia, Kersarion, 

Lahonodracon, Miranteia, Nikifor, Pamfilie, Pantelimon, Papias (Caliminos), Platon, Rotruda, 

Santabareos, Stavrikie, Tarosie, Teodosie, Teodota, Teofan, Teosva, Valentie. 

 Scriitorul valorifică atent valențele de tărâm mirific, de necuprindere în timp și spațiu a celor 

descrise: ,,Pe urmă începeau iarăși grădini îngrijite și se zăreau departe, în unghiul zidului celui 

mare, Valchernele. Iar deasupra acestor palate nouă ale împărăției zburau stânci și pajuri, care 

veneau de dincolo de Bosfor, din Calkedonia, Căutând în grădinile de aici cuibar pentru a doilea 

rând de pui”(pag.109), sau: ,,O așteptau eunuci ți u ghinekeu la el la Dafne, pe când Doamna Irina 

rămânea la Augusteon, iar cealaltă, adică amnianca, era mutată în pripă și în ascuns la 

Halki”(pag.164). 

 Cornul de aur, superb evocat în Creanga de aur ca imagine reprezentativă a Bizanțului, se 

regăsește și în alt roman al lui Sadoveanu - ,,Nunta domniței Ruxanda”. Există imagini și simboluri 

care au constituit pentru Sadoveanu, la un moment dat, o adevărată obsesie – cum este cazul temei 

osirice – și care au fost mereu reluate și reinterpretate în scrierile de maturitae. Acestea, preluate 

din mitologiile orientale au fost suprapuse de marele prozator peste miturile autohtone putându-se 

astfel realiza o mulțime de corelații între mitologiile și tradițiile diferitelor popoare, sugerându-se 

nu numai ciclicitatea în univers, ci și un punct comun de unde a pornit conștiința comună a întregii 

civilizații.  

 Chiar dacă acțiunea propriu-zisă a romanului are loc în Imperiul Roman de răsărit, totuși ceea 

ce am putea numi expozițiune sau acea pregătire a cititorului pentru ce va urma, ca și epilogul 

ultim se desfășoară pe un teritoriu românesc. Apar astfel nume de persoane și nume de ocuri 

românești: Aluniș, Breb, Burebista, Calaic, Carpați, Călimani, Constantin, Dacia, Decheneu, Em, 

Gheorghe, Kesarion, Hangu, Istru, Mureș, Obîrșii, Olt, Tracia, Zalmoxis. 

 Numele ultimului Decheneu, Kesarion Breb, merită a fi analizat, căci pare încărcat de 

semnificații ș este știut faptul că Sadoveanu nu a ales niciodată un nume la întâmplare, ci l-a legat 

totdeauna de un eveniment semnificativ, de o însușire sau calitate a personajului, Kesarion pare un 

derivat de la Caesar însă probleme pune acea terminație –ion. Ar putea fi considerată o prescurtare 

de la Ioan, dar, în acleași timp ne duce cu gândul și la formula de început a documentelor vechi 

românești: ,, IO Bogdan voevod...”. Breb este și numele unui animal ,iar lupul era pentru daci un  

animal totemic. În Nicoară Potcoavă brebii încă mai trăiau în regiunile din nordul Moldovei. 

 Călimani este considerat unul dintre munții sfinți ai României, la fel și Om sau Em. Plină de 

semnificații e și denumirea Obîrșii sugerând geneza, locul de la care pornind ,,brădetul și muntele 

au apărut a se pustii cu desvârșire”(pag.1). 

                                                   
8 Mihail Sadoveanu Opere 16, ESPLA, București, 1959, pag 10 
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 Nume proprii exotice: Bosfor, Egipt Osiris, Mithra, Nil, Libia, Harun, Bagdad, Asia. 

 Nume proprii provenind din mitologia creștină: Buna-Vestire, Dumnezeu, Înviere, Isus, 

Maica Domnului, Sfântul Pantelimon, Prea Sfânta, Preacurata Fecioară, Sfânta Sofia, Antihrist, 

Sfântul Petrea, A-toate-țiitorul Gheorghie și Ana, Iov, Pomana cerului, Acea. 

 Nume de corpuri cerești: Luna, Mercur, Venus, Soarele, Mart, Joe, Saturn. 

 Nume din mitologia păgână: Arie, Astarot, Belzebut, Mithra, Odin, Osiris, Zalmoxis. 

 Alte nume proprii: Aruf, Atila, Carol, Dania, Ioan, Europa, Lahonodracon Rotruda, 

Sandinavia. 
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      CAPITOLUL VII 

      

     TERMINOLOGIA CULORILOR 

 

 Mihail Sadoveanu se integrează acelor scriitori dotați cu o ,,sensibilitate limită, cu o genial 

hiperestezie sinestezică, în care parcă nici unul din elementele ce colorează, în cuvânt, la formarea 

expresiei nu e negljat”9. 

 ,,Prin caracterul vizionar al artei sale, Sadoveanu se înrudește mai degrabă cu Eminescu, la 

care întâlnim și alte note peisagistice pe care le vom afla și în descripția sadovenistă”, notează 

Tudor Vianu10. 

 Alexandru Philippide, în Considerații confortabile, observă că ,,Sadoveanu, când descrie o 

priveliște de natură, o cuprinde și o înfățișează astfel încât să ne-o comunice în întregime: culoare, 

sunet, nimic nu lipsește”11. 

 Sub aspect semantic, predomină adjectivele care denumesc culorile naturale, fundamentale și 

complementare: alb: veșmîntul lui Kesarion Breb este alb, albe sunt luminile chiparoșilor, tăcerea 

este și ea albă, doamna Teosva are părul alb, ,,tânărul Vasilievs e îmbrăcat cu scaramanghion 

alb…” (pag.155); albastrul – culoarea infinitului este folosită atunci când este evocată mai ales 

limina cerului, albastrul este asociat florilor, dar nu numai: ,,În preajma hipodromului s-au îmbulzit 

și vizitii albaștri călări…” (pag.164); roș/roșu este culoarea asociată grâului de Tracia, iar gâdea are 

strai roș; negrul este a doua culoare ca frecvență în Creanga de aur (apare de 20 de ori) după alb 

(care apare de 24 de ori): ,,Căprioarele își ridicau cătră ei boturile negre…” (pag.19), ,,Breb îl 

privea țintă cetind patima neistovită […] în gura întredeschisă, în care sticleau dinții prin puful 

negru și tânăr al bărbii” (pag.41), ,,Acei vameși negri erau deprinși cu neguțători pașnici...” 

(pag.69); verde este uneori verul de deasupra Bizanțului ,,cer verziu ca piatra de chiclaz” (pag.), 

verzi sunt și ochii lui Kesarion Breb ,,în culoarea cerului și a apelor” în felul oamenilor din al căror 

neam face parte; violetul apare de două ori în acest roman: ,,astfel în purpura ei violetă, de trei ori 

mărita Vasilisă trecea pe sub platanii înfloriți” (pag.33), ,,Fumul înserării se cernu ușor din cerul 

violet” (pag.140). 

 Apar în roman și adjective ce denumesc nuanțe cromatice sau imagini care dau naștere la 

asocieri cu nuanțe cromatice: cărunt și sur. 

 Gustul coloristic clasic reclamă alegerea culorilor pure. Culorile sunt însă sugerate și indirect, 

cu ajutorul unor mijloace interne ale limbii, prin care se formează aproximări ale culorii, nuanțate 

afectiv. 

a) derivate cu sufixe: 

iu: albăstriu, alburiu, arămiu, argintiu, brumăriu, castaniu, cenușiu, măsliniu, purpuriu, stânjiniu, 

gălbui - ,,ne aduse o băutură gălbie în păhăruțe verzi” (pag.424) 

b) participii devenite adjective: cernit ,,un bărbat străin care purta veșmânt cernit” 

(pag.66); împurpurat: ,,Pe marginile de pâraie atârnau perdele de mesteceni îngălbeniți” (pa.191); 

însorit: ,,Tot astfel la frunzele nouă de grâușor cules de pe coaste însorite” (pag.23); rumenit: 

,,Toate aveau genele sporite cu antimoniu și buzele rumenite” (pag. 135); strălucit: ,,Într-o clipire 

ca într-o oglindă, bătrâna îți văzu frumusețea strălucită a tinereții” (pag.88). 

 Intuind măsura exactă a amestecului coloristic, cu adaos de lumină, scriitorul știe să așeze cititorul 

în fața invaziei de strălucire, diminuată apoi în chip meditativ: ,,Împăratul păși la fereastră să vadă 

grădina, aurită de răsfrângerile din urma asfințitului” (pag.161), ,,Ceea ce  șopteau acei vicleni 

                                                   
9 Damaso Alonso  Poezie spaniolă. Încercare de metode și limitebstilistice, Editura Univers, București, 1977, 
   pag. 155. 
10 Tudor Vianu  Arta prozatorilor români – Mihail Sadoveanu, volum. II, Editura Eminescu, București,  
   1973, pag.36. 
11 Alexandru Philippide Considerații comfortabile Editura Eminescu, București, 1970, pag.237. 
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despre Bizanț era cu totul altceva decât priveliștea strălucită care se înfățișa ochilor” (pag.93), ,Stă 

dreaptă în straiul ei cernit” (pag.110), ,,Împărăteasa ieși […] cu fruntea și tîmplele sub broboadă 

cernită” (pag.160). 

c) unele din adjective, în relație de coordonare,  subliniază nuanța și intensitatea 

coloristică. Într-o manieră impresionistă imaginile se aglomerează uneori, ,,Cuviosul Amos era ca 

totdeauna grăbit și-și scutura pletele crețe, suflând în pielea neagră și lustruită...” (pag. 169). 

 Respectând rigorile griului, Sadoveanu înregistrează subtile armonii cenușii, grave ori neutre ca în 

cromatica populară: ,,După ce suiră din vâlcea, văzură o așezare mare, cu clădiri de piatră cenușie” 

(pag.72), ,,Bătrânul [...] văzu în pridvor, sub rugii de caprifoi înflorit, un bărbat străin, care nu purta 

veșmânt cernit” (pag.66), ,,Era acolo o biserică împărătească, între chilii albe, într-o cetățuie de 

piatră sură” (pag.62). 

 Cromatica se poate exprima de asemenea prin substantive precedate de prepoziții în sintagme 

metaforice de tipul: 

 Ochi de olmazuri negre: ,,acei ochi de olmazuri negre sticliră cu viclenie unii spre alții” (pag.135). 

 Ostroave de omăt: ,,Pe plai, era încă iarnă dulce cu ostroave de omăt sub brazi” (pag.17). 

 Covoare de purpură: ,,Bătrâna sta întinsă pe un divan scund așternut cu covoare de 

purpură”(pag.175). 

 Ochișori de rubine: ,,Într-un snop de raze se opri neliniștită o șopârlă cu ochișori de rubine” 

(pag.72). 

 La nivelul stilistic coloristica exprimată prin epitete capătă, în țesătura semantică a lexicului 

sadovenian un relief distinct: ,,boturi negre”(pag.19), ,,puf negru”(pag.41), ,,colorile 

verzi”(pag.12), ,,ochi verzi”(pag.64). 

 Uneori epitetul pierde sensul propriu, sugerând concepte din zona spiritului. Epitetul metaforic e 

cel mai dens, datorită funcției sugestive: ,,tăcerea albă”(pag.167). 

 Comparațiile cu substantivul au o remarcabilă valoare expresivă, fiind capabile să potențeze 

culoarea. Comparația e fie explicită, cu funcție intensificatoare, întemeiată epitet exprimat: 

,,călugării negri ca niște corbi”(pag.33), ,,ochi verzi ca fierea”(pag.64), fie implicită, sugerând o 

culoare: ,,cerul ca o boală de peruzea”(pag.32), ,,puhoaiele ca niște harmasari de spumă”(pag.134). 

 De la Șoimii la Nicoară Potcoavă, are loc o evoluție artistică relevând esențializarea portretului 

sadovenian, prin îmbogățirea și diversificarea notelor morale, receptate intuitiv, ca și prin 

sublinierea amănuntelor fizice, oferite percepției vizuale. 

 Ca urmare a atitudinii reflexive a scriitorului în creația de maturitate se observă o reducere 

substanțială a detaliilor plastice. Sobrietatea determinărilor, ca și ponderea lor scăzută sunt în 

concordanță internă cu compoziția ansamblului”12. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 Dina Florea Mihail Sadoveanu sau magia rostirii, Editura Cartea Românească, București, 1986, pag.29. 
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     CAPITOLUL VIII 

 

TERMINOLOGIA LEGATĂ DE CREDINȚE, OBICEIURI, SUPERSTIȚII, MITOLOGIE 

 

  

  ,,Geografia magică” în care suntem introduși în primele capitole este reprezentată de 

apariția impunătoare a muntelui. Acest munte ascuns, necunoscut contemporanilor, e sediul 

înțelepților și capătă atributele sacralității. Urcușul și contemplarea lumii de sus echivalează cu 

suișul sufletului către locul inteligibilului. Peștera sau caverna este complementară muntelui. În 

tradițiile inițiatice grecești peștera reprezintă lumea. În peștera unde locuiește bătrânul mag au 

permisiunea de a intra doar câțiva învățăcei. 

  Bătrânul Decheneu mai este numit duh, mag sau preot păgân. El are un toiag de fildeș, 

iar în fața sa se mai rotesc încă ,,numerele de aur”. Acest ,,număr de aur” e asociat de către Savin 

Bratu13 cu pentagrama, cu o invariantă algebrică. Și  

  De la acest mag neguros au păstrat moșii și stămoșii noștri datinile, descântecele și mai 

ales basmele ce ne încântau copilăria. Neputând fi îndepărtate de religia nouă, acestea au realizat o 

uniune, îmbinându-se uneori cu aceasta. 

  Magul este un erou solar. Întâlnirea dintre Stamatin astrologul și Bătrânul Decheneu 

are loc  într-un moment de cumpănă, de trecere, ,,la echinocțiul uneia din primăverile 

trecute”(pag.10). 

  Sunt amintite ouăle roșii, precizîndu-se că în vechime această practică mai era folosită 

la învierea lui Mithra sau Osiris. Și atunci oamenii se întristau prin post și rugăciune și opreau 

nunțile înaintea Învierii. Astăzi ,,Isus e soarele inimii lor”, însă în vremea cînd preotul păgân 

cobora printre muritori dându-le sfaturi și porunci, Zamolxis era cel căruia i se închinau toți și 

toate. 

  Rugăciunea era și atunci, ca și acum metoda de comunicare cu divinitatea. Se 

sugerează totuși că magul avea o cale deschisă, o împărtășire directă cu Categoriile Superioare. 

Odată cu trecerea timpului, oamenii s-au sîndepărtat de legea veche, pierzând înțelegerea 

eresurilor, datinilor, descântecelor. În muntele ascuns însă, Munte aflat între Cer și Pământ se află 

magul ce stabilește relații între Dumnezeu și Om. Suntem avertizați că duhul magului este prezent 

și în contemporaneitate, rezultând astfel o ,,permanență a preistoriei” și sugerându-ni-se parcă ideea 

că însuși Stamatin ar putea fi o reîncarnare a celui din urmă Decheneu demonstrându-se astfel o 

anume ciclicitate a vieții. 

  Pregătirea pentru rugăciune a magului se face asemenea unui ritual: el coboară pe niște 

trepte pentru a se scălda în ,,apa vie a celor trei izvoare” în care este scufundat de trei ori. Se 

amintește că toate acestea – pregătirea pentru rugăciune și urcușul monarhilor – se petrec ,,când 

Dumnezeul luminii se află coborât în mormânt” (pag.18), iar soarele stă și el în ,,mormântul celor 

trei luni de iarnă”. Ucenicii, în număr de nouă, cifră simbolică, îl ajutau  pe mag să se arate 

muritorilor o dată la șapte ani. În fruntea acestora este Kesarion Breb, singurul dintre monarhi care 

este demn a fi individualizat urmărindu-i-se gesturile și dezvăluindu-i-se numele. 

  Datorită faptului că acțiunea în sine a romanului se petrece la Bizanț – un spațiu al 

ortodoxiei, sunt folosite doar elemente specifice acestui cult, fiind absente elementele împrumutate 

din limbile turcă sau tătară. Se pomenesc astfel ,,sfintele icoane”, cinstiții monarhi, episcopi, curata 

Fecioară, făclii de ceară, altar, închinători, candele, bisericile ortodoxiei, sfintele zugrăveli, 

liturghia de duminică, sfânta nafură, chilii, biserica împărătească, simandrele,  ceasul rugăciunii de 

seară, camilafca, sfânta slujbă, metanii, mănăstire, aghiazmă, arhimandriți, paradis, episcopul 

episcopiilor, sfântul patriarh Tarosie. 

  Uneori, alături de însemne ale religiei noi stau obiecte aparținând legii vechi însă 

                                                   
13 Savin Bratu – Ipoteze și ipoteze, Editura Minerva, București, 1973, pag. 365. 
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oamenii sunt prea furați de lucruri nesemnificative pentru a putea observa îmbinarea dintre nou și 

vechi: ,,În locul acela și-a ridicat amintire de marmura Todosie, și stă piramidionul egiptean dintr-o 

singură bucată de porfir cu semnele-i fără moarte. Puterii împăraților Bizanțului se cuvine de laudă 

de a fi întors Împărăției juvaeriul lui Apolon cu cei trei șerpi, răpit de persieni de la Delfi cu 

douăsprezece veacuri în urmă. Supusă privirilor mulțimii stătea și această amintire a zeilor morți; 

dar prostimea n-o băga în seamă căci ea nu aștepta fremătând cu mii de capete, zvonind din mii de 

guri, decât petrecerea zilei” (pag. 40-41). 

  Dorind parcă să ne convingă că neputând unele practici ale religiei vechi, creștinii le-au 

păstrat, integrându-le religiei cele noi. Zeii păgâni și personajele reprezentative ale mitologiei 

creștine trăiesc împreună și domină conștiința umană în aceeași măsură: ,,Cei câțiva marinari greci 

cântau pe punte, cu brațele și piepturile goale, bucuroși nu atât de strălucirea primăverii, cât de 

bunăvoința zeului vânturilor, care umfla pânzele catargului cu adiere potrivită așa fel, încât le 

îngăduia o lenevie moale. Căpitanul, om scund și lat în spate, împodobit cu o zburlită de barbă 

căruntă, închinase acelui zeu, precum și prea curatei Fecioare o cupă de vin dulce, lăsând să cadă o 

picătură în marea limpede”. 

  Zeii păgâni și cei creștini sunt astfel așezați pe aceeași treaptă, au același rang, iar 

marinarii voiau să nu piardă sprijinul niciunuia dintre ei, deci îi cinsteau pe toți în aceeași măsură.  

  Încercând să demonstrăm că acest roman este cu adevărat manifest al noii filosofii 

adoptate de Sadoveanu, vom analiza și citatul următor: ,,Din chiparoși clămpăneau stârci; din 

crengile sfinte de acacia se înălțau vulturași plutind sub soare; de către văi goale le venea miros de 

cimbru, de către sihle muget de căprior. Ici și colo izbucneau izvoare din stânci”. Copacul este cea 

mai răspândită variantă a centrului axial. Civilizațiile vechi au consacrat anumitor copaci culte: 

astfel e stejarul în Galia, teiul în Germania, măslinul în ținuturile islamice, mesteacănul în Siberia 

și salcâmul pentru masoni. Vulturii sunt păsări reprezentative pentru cultul solar despre care se știe 

că a fost universal. Aceste păsări simbolizează maiestatea, curajul, dreptatea, iar plutirea lor sub 

soare sugerează o anume liniște asigurată de inteligență cosmică ce iluminează, veghind prin 

urmare asupra misterelor. Sadoveanu numește sfinte crengile de acacia tocmai pentru a sublinia 

importanța acestui copac în ordinul masonic de pretutindeni. 
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      CAPITOLUL IX 

   

    FIGURI DE STIL ÎN CREANGA DE AUR 

 

  Limbajul scriitorului este metaforic pe tot parcursul romanului, iar metaforele, deosebit 

de expresive, dovedesc buna cunoaștere a asemănărilor. Metafora îmbogățește stilul, dând noblețe 

și farmec vorbirii: ,,sulița soarelui biruiește balaurul iernii și al inerției soarelui” (pag.15), 

,,mormântul celor trei luni de iarnă” (pag.16), ,,lumina trecuse de semnul cumpenei zilelor și 

nopților” (pag.17), ,,soarele suia pe scara cerului” (pag.17), ,,prăpastia de vifor a lui ianuarie și 

stânca de ger iute a lui faur” (pag.19), ,, învățăceii aveau limba legată” (pag.20), ,,umbra de amurg 

a peșterii” (pag.22), ,,gândul cel fără hodină” (pag.30), ,,apăsat de plictis” (pag.39), ,,demonul 

zavistiei ciocănea cu ghiara în tâmpla feciorului” (pag.40), ,,amintire de marmură” (pag.40), 

,,hipodromul își zbuciuma mădularele de balaur sub liniștea senină și eternă a lui Dumnezeu” 

(pag.43), ,,prăpastia fărădelegilor” (pag.51), ,,înfricoșată și umbrită își dusese viața” (pag.51), 

,,solie care venea de sus” (pag.51), ,,fuiorul de barbă” (pag.55), ,,înfățișare din ibis” (pag.55), 

,,tâlcuitor de taină” (pag.57), „odihna cea neofilită” (pag.67), „dulceața luminii care punea pe ape și 

în grădini semnele cele fără de moarte” (pag.105), „fruntea lui Breb se înoură” (pag.110), „ochi de 

dragoste” (pag.104), „între slăbiciunea mea și puterile lui s-a deschis o apă neargă” (pag.117), 

„cerul primește miresmele florilor căci numai ele aici sunt nevinovate; iar pământul soarbe 

mlaștina oamenilor” (pag.118), „o dulce și pătrunzătoare otravă a întregii ei ființi” (pag.140).  

  Comparațiile diverse creează imagini deosebite: „firea și sufletul lor au blândețea 

acelor tărâmuri îmbelșugate unde i-a așezat dintru începutul lumii Dumnezeu, fiind în același timp 

schimbătoare și furtunoase, nestatornice și viclene, ca apele, ca vânturile și ca tot văzduhul lor fără 

cumpănă, întru care se îmbulzesc arșițele și gerurile” (pag.18), „să fii limpede și mlădios ca izvorul 

și tot așa de strălucitor” (pag.27), „multe femei îl urmăreau cu mirare din pridvoare ori din unghiuri 

de ziduri asemuind trufia lui cu a unui leu balan de Libia” (pag.30), „zarafii care pândeau ca 

paianjenii” (pag.32), „tocmeala adevărată a legii lui Hristos, care se zice că răsare asupra veacului 

nou ca un alt soare” (pag.28), „enigma lui Kir Dighenis a pierit ca rânduneaua care fulgerase o 

clipă în fața ochilor săi” (pag.61), „Lămurindu-i și alte lucruri, părintele se deprindea a nu se mai 

sfii de vorbele sprintene ale străinului. Cunoscând în ele numai dulceața bunătății, acum începeau 

chiar să-l înveselească. Erau pentru sufletul său uscat de schivicie ca niște flori ale acelor tărâmuri 

între care plutea corăbioara lor” (pag.56), „acea mare încă nedeslușită era ca un surâs neguros al 

Miezului Nopții” (pag.68), „sfântul Filaret se umilește ca Iov...” (pag.67), „s-au înmulțit săracii 

nezuind ca oștile spre Amnia” (pag.77), „Domnul vrea să-l încerce ca pe Iov” (pag.78), „bucuroși 

ca veverițele” (pag.21), „cerul ca o boltă de peruzea” (pag.32), „străinul înțelegea că bătrânul 

comunică astfel în toate zilele cu Dumnezeu, bucurându-se de toate ca florile, ca paserile și ca toate 

gângăniile pământului, care cunosc pe Dumnezeu mai aproape și mai adânc decât noi” (pag.86), 

Maria „era o copilă neștiutoare și abia acum începea a cunoaște lumea, ca un fluture în cel dintâi 

zbor de primăvară” (pag.93), „O sabie de fulger sclipi deasupra cetății, cu trăsnet. Apa Nourilor se 

prăvăli ca o cascadă de sub bătălia de tunete” (pag.113), „numai picurul havuzurilor se auzea ca in 

vis” (pag.140); ,,m-am deprins să mestec în măsele amărăciunea ca pe o hrană obișnuită” 

(pag.152); „puhoaiele porniră în salturi la vale, ca niște harmasari de spumă” (pag.194). 

  Încercarea de a privi opera sadoveniană din perspectivă stilistică invită la comentarea 

nuanțată a caracterului ei liric. Potențialul poetic, timbrul liric adânc al scrierilor lui Mihail 

Sadoveanu sunt produsul asimilări lumii „ca sonoritate și stare de suflet”14 . 

  Talentul descriptiv al scriitorului se îngemănează cu darul său auditiv, mai profund și 

de efect sporit. „[…] mai mult decât virtualitățile vizuale și picturale, Mihail Sadoveanu are darul 

                                                   
14 Tudor Vianu  Arta prozatorilor români, II, Editura Eminescu, București, 1973, pag.52. 
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de a comunica prin ritmul larg, sonor, ritual și prin tonul vorbirii […]”15 – observă Pompiliu 

Constantinescu, iar G. Ibrăileanu subliniază esența poetică, din unghi armonic, a creației 

sadoveniene: ,,Ceea ce e mai frumos la Hogaș face concurență picturii. Ceea ce e mai frumos în d. 

Sadoveanu e maibine tern decât să facă concurență numai picturii; e poezie pură”16. 

  Există în Creanga de aur o anume dispunere a vocalelor, conform unor afinități ce 

sporec muzicalitatea cuvintelor. Aliterația vocalică rezultată din ordonarea armonică a vocalelor și 

consoanelor produce o muzicalitate ce caracteriează opera sadoveniană: „Slujitori de la altar au 

stropit cu aghiazmă asupra adunării…” (pag.101); „[…] lătra în adâncime cățelul pământului” 

(pag.10). „Apa vie […] era călăuzită, printr-o albie îgnustată în hurbă, într-un găvan de stâncă” 

(pag.17); „Sub măntăile de lână sură purtau și ei straie albe” (pag.18); „Hulubi sălbatici râdeau 

fantastic, bucurați  de lumină nouă sau mirați de arătări străine” (pag.19); „[...] totuși suntem ca 

sălăbăticiunile și ca pădurea” (pag.19); „[...] vei băga de samă că zarea se alină și nălucesc ape în 

depărtări” (pag.29); „[...] slăvita stăpână se arată în catisma...” (pag.41); „deci îl lovește blăstămul 

bătrânilor isaurieni?” (pag.172); „Aspectele luminii și fenomenele naturii magul le prezenta în  

embleme” (pag.11); ,,[...] brădetul și muntele au părut a se pustii cu desăvârșire” (pag.8); „[...] asta 

am găsit la sfârșitul drumului meu cotit” (pag.11); „Pot să vă arăt dacă doriți, pe povârnișul unei 

râpi” (pag.8); „Duhul magului e o realitate [...]” (pag.12); „[…] ochii ei găsiră fruntea coborâtă și 

grumazul zguduit de suspine” (pag.98). 

  În planul armoniei, asonanța interioră aduce o nuanță timbrală specială, conturând 

totodată simetria diferitelor părți ale discurcului. Asonanța interioară potențează semnificația 

cuvintelor, îndeosebi atunci când e însoțită de accentul ritmic. Accentul de intensitate utilizat de 

muzică e similar celui la care face apel limbajul: ,,[...] numerele de aur continuau să clipească” 

(pag.11); ,,Știm cît de trecătoare sînt toate, precum ne arată moartea” (pag.19); „Cintezii și stigleții 

care cerusera sălaș în peșteră […] se mutaseră...” (pag.17). 

  Metaforă sonoră, aliterația constituie un expresiv ornament melodic, stabilind, totodată, 

o mai strânsă și mai puternică legătură între cuvintele aliterate. 

  Repetare obstinantă a aceluiași sunet are ca efect nuanțarea tonalității ansamblului 

frazeologic, căruia îi asigură sonoritate și muzicaliatate. Structurile de suprafață, interpretabile 

fonetic, se află în interdependență cu structurile profunde, interpretabile semantic: 

  „Soarele, zeul luminii […] bate și biruiește întunericul” (pag.14); „Tot astfel se 

întâmplă […] când bîntuiesc boliști și foamete […]” (pag.166); „[…]disciplina ei m-a dus, însă, pe 

cărări cotite […]” (pag.9); „[…] el era deosebit […] prin ochii lui de culoarea cerului” (pag.30); 

„[…] dar asemenea învătămînt primejdios nu se poate cîștiga decît acolo unde este fîntîna fără 

fund” (pag.40); „Ochii erau sporiți; genele grele” (pag.138); „În fund sub platani, se deschideau 

ganguri negre” (pag.170); „[…] multe femei îl urmăreau[…] asemuind trufia lui cu a unui leu balan 

de Libia...” (pag.30); „Atît de puțină mintea muritorilor” (pag.61); „[…] brădetul și muntele au 

părut a se pustii” (pag.8); „Pasărea pestriță...” (pag.158); „În hipodrom se vînturau aurarii 

brocarturi și steme” (pag.32); „Doi califari trecură în zbor cătră iezer” (pag.69); „Simandrele 

sunară ceasul rugăciunii de sară” (pag.62); „[…] bărbat străin, pe care-l bănuiesc a fi tîlcuitor de 

taine” (pag.57); „împărăția ieșea în uliță” (pag.32); „[…] acest ou semnifică soarele înnoit și 

veșnicia vieții” (pag.15); „Nimeni dintre muritori nu l-a văzut decât în valuri și vînturi” (pag.24); 

„veneau zvonurile zavistiei” (pag.49). 

 

 

 

 

 

                                                   
15 Pompiliu Constantinescu  Scrieri, 4, Editura Minerva, București, 1970, pag. 241. 
16 G. Ibrăileanu  Mihail Sadoveanu: Țara de dincolo de negură în Scriitori români și străini, II EPL,  
   București, 1968, pag.71. 
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     CAPITOLUL X 

 

   FORMULE DE ADRESARE ÎN CREANGA DE AUR 

 

  Prin formele de adresare (sau apelative) folosite de eroi în exprimarea dialogată 

înțelegem: pronume, nume proprii sau unele nume comune. 

  În acest roman predomină adresarea protocolară, în forma titlu + unul sau mai multe 

epitete cu sens elogios: „părinte prea înțelept”. Alteori se întâlnește formula complexă alcătuită din 

titlu + prenume + epitete encomiastice la gradul superlativ de tip arhaic: „prea înțelepte părinte 

Platon”, „prea iubite părinte Platon”; alteori, tot adresându-se părintelui Platon, Kesarion exclamă: 

„părinte al meu...” formulare folosită în sensul de respect față de vârsta înaintată și puritatea morală 

a bătrânului episcop. 

  Același tip de adresare îl folosește și părintele Platon, numindu-l pe Kesarion „iubite 

frate”, frate desigur întru credință sau „O, domnul meu...” pe un ton ceremonios și patetic. 

  Kirie Filaret își începe scrisoarea prin „preaiubite al meu părinte Platon”. Vorbind 

despre prietenul lor, Platon, și chiar Kesarion îl numesc „prea cinstitul Filaret”, „cuvios bărbat din 

Amnia”. 

  Între Filaret și doamna Teosva nu există adresare familiară ci una plină de respect, 

departe totuși de a fi rece: „prea iubita mea Teosva” sau „doamnă”. Ea îl numește „domnul și soțul 

meu”. 

  Împărăteasa Irina, cea iubită de popor, dar mai ales de monarhi pentru că acestora le-a 

redat drepturile luate de soțul său Constantin Leu Isaurianul și de socrul său, are de asemenea parte 

de respect, Însuți părintele Platon se adresează „prea mărită doamnă”, iar Kesarion Breb o numește 

„slăvită doamnă” și „prea înaltă doamnă”. 

 Singurele interjecții folosite în acest roman sunt „O!” și ”Vai!”. Prezența lui „O!” poate fi explicată 

prin prezența sa în textele vechi de natură religioasă. 
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      CAPITOLUL XI 

 

     EXPRRIMĂRI GNOMICE, SENTINȚE 

 

  În vorbirea metaforică pe care Sadoveanu o citează în toate scrierile sale, dar mai ales 

în „Creanga de aur”, observăm influențe ale cronicarilor, ale căror opere autorul însuși recunoaște 

că l-au influențat, dar și elemente ale înțelepciunii populare, alături de idei preluate din docrina 

filosofică la care aderase. Rezultă astfel formulări pline de înțelepciune pe tot parcursul romanului:  

 „Domnul Dumnezeu are o mie de nume și o mie de forme” (pag.24). 

 „toate cele omenești sînt părere și sub lumină viermuiesc putreziciunile” 

(pag.32). 

 „Rânduiala e temeiul înțelepciunii semințiilor”. 

 „Prietinia e floarea cea mai rară în lumea aceasta și crește numai în grădinile lui 

Dumnezeu unde nimic nu se ofilește” (pag.49). 

 „Lumina pe care a pus-o Dunezeu în firul de sămînță e mai presus decît toate 

simțurile trupului” (pag.48). 

 „Vorbele și vorbele noastre vor de rod însutit, atunci cînd trupul nostru nu va 

mai fi decît pulbere” (pag.51). 

 „atît de puțină e mintea muritorilor” (pag.61). 

 „cu drept cuvînt lumea aceasta trebuie să creadă fără a cerceta” (pag.61). 

 ,,primejdia și moartea stau în fiecare zi la masă cu împărăția” (pag.63). 

 „Există o corabie care se numește pămînt și plutește spre veșnicie” (pag.66). 

 „Dă fiecăruia ce este al său” (pag.66). 

 „Mai uiți că asupra pre bunilor ca și asupra răilor stă totuși Cel care cîntărește 

dreptățile. Simbria stă în fapta noastră, ca pulberea rodului în floare” (pag.78-

79). 

 „Cei mulți, săraci și proști ,Teosva, sînt sarea pămîntului; pe aceștia îi asupresc 

puterile lumii; mările, munții și rîurile nu le-ar putea da cît li se cuvine” 

(pag.85) – cuvinte pe care le-am regăsit și în romanul Nicoară Potcoavă. 

 „orice jertfă își are răsplata” (pag.87). 

 „Cu nimic altceva nu trebuie să se îndeletnicească omul în această viață decît 

cu milostenia” (pag.87). 

 „intrăm goi în lume, tot asemenea trebuie să ieșim” (pag.87). 

 „înțelepciunea cea care stă deasupra vieții și morții a scris de mult hotărîrile ei” 

(pag.88). 

 „viclenia unei copile e de mult ori mai primejdioasă și mai înveninată decît a 

unei curtezane” (pag.89). 

 „Împărăția și tihna stau în hotare deosebite” (pag.92 și 100) este titlul unui 

capitol dar și cuvintele pe care Kesarion le adresează Mariei din Amnia. 

 „Unde hotărăște Dumnezeu, judecata întelepților stă mai prejos decît cea a lui 

Satabarenos” (pag.100). 

 „Glasul celui prea puternic intră fără sunet în inimile noastre” (pag.110). 

 „dacă sărmanii lumii așteaptă aici o clipă, cei imbuibați vor aștepta pe cealată 

lume un veac” (pag.111). 

 „slujba monarhilor e să se roage pentru toți” (pag.113). 

 „blăstămată suferința vieții mele! Limba care vorbește cînd nu trebuie se cuvine 

să fie mușcată” (pag.129). 

 „cei răniți au nevoie de vorbe blînde” (pag.137). 
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 „lumea uită adesea că tot ce-i pămîntesc și omenesc se ofilește” (pag.138). 

 „silnicia poate fi vraja cea mai inveninată” (pag.154). 

 „vorbele meșteșugite nu pot înlocui substanța” (pag.187). 

 „Împărăția divină nu e mîncare și băutură ci dreptate, pace și bucurie întru 

spirit. Acolo dreptul ca finicul va înflori” (pag.185). 

 „Oamenii de rînd nu cunosc glasul păsărilor și al dobitoacelor, pe cînd aleșii 

anumiți ai lui Dumnezeu alfă toate și stiu să oprească și să sloboadă stihiile” 

(pag.192). 

  Dacă acest roman este citit așa cum Alexandru Paleologu ne sfătuiește, adică printre 

rânduri, am putea considera citatul următor ca asemănător Crezului ortodox: „Cel pe care îl servim 

unul, născut din el însuși și din acest unul, toate au ieșit și el e în toate și le învăluie pe toate. 

Nimene dintre muritori nu l-a văzut decît în valuri și vînturi, și în raza care străpunge moartea 

trezind colțul grăuntelui” (pag.24 – C.A.). Iar simbolul credinței spune: „... Fiul lui Dumnezeu, 

Unul Născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină. Dumnezeu 

adevărat din Dumnezeu adevărat născut nu făcut; Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a 

făcut...”. Doar că Sadoveanu amintește aici principiul hen Kai pan (=„unul și totul”) formulă 

strecurată nu o dată, discret și firesc în diverse contexte ale operei sale de maturitate. 

  Aceste replici în majoritate formulate și adresate de Kesarion Breb diferitelor 

personaje, seamană cu niște concluzii la care el a ajuns la capătul călătoriei și inițierii sale. Ele sunt 

semnul inițierii, el experienței dobândite, al cunoașterii lumii. 

  Unele dintre acestea se constituie în adevărate pilde asemănătoare celor pe care le 

găsim în Biblie: ,,după cum morarul îndreaptă valurile în lăptocul morii, pentru folos obștesc, 

asemenea patimile împăraților se pot preface în putere” (pag.64) și „Precît văd, și cocoarele acelea 

care s-aud pe șes se întorc la locul lor în țara Egiptului. 

- Cred că te înșeli Constantine. Dumnezeu a rînduit acestor paseri hrană acolo numai 

în vremea iernii. Dar locul lor de baștină e aici.” (pag.192).  
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CONCLUZII 

  

Mihail Sadoveanu este un scriitor care nu numai că a cunoscut istoria neamului său în 

profunzime, dar a cunoscut și istoria limbii noastre, a folosit în scrierile sale informații uneori reale, 

alteori verosimile preluate din scrierile vechi sau din surse necunoscute încă. 

 Încetul cu încetul, odată cu apariția posibilității unei exprimări libere, neîngrădite în țara 

noastră, cititorul interesat poate afla lucruri care înaintea anilor nouăzeci erau doar bănuite, cel 

mult șoptite, însă niciodată rostite cu voce tare, fără teama de repercursiuni. În momentul în care a 

dispărut acea barieră din calea liberei exprimări, au apărut tot felul de publicații și informații din 

care se puteau afla mai multe despre istoria adevărată a românilor și, implicit despre istoria 

literaturii române. Astăzi nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Mihail Sadoveanu, cel mai 

mare prozator român, a fost mason. În această calitate deținea o cultură deosebită, lucru evident și 

în romanele sale, în cele de maturitate mai ales. Încă din primele pagini ale romanului Creanga de 

aur descoperim o carte scrisă de un inițiat și alcătuită într-o asemenea manieră încât ar putea fi 

înțeleasă tot numai de un inițiat sau de un cititor cel puțin familiarizat cu miturile păgâne și 

creștine, cu simbolurile aparținând acestora și mai ales cu o atenție deosebită în analiza detaliilor și 

asupra particularităților limbii. Se mai poate demonstra și că personajul central în jurul căruia 

gravitează faptele, Kesarion Breb, dacă ar fi fost real ar fi fost un mason perfect căci el respectă 

întocmai Codul masonic expus de Horia Nestorescu Bălcești17: este supus divinității, iubește 

aproapele său, face bine celor din jurul său, este caritabil, lasă oamenii din jurul său să vorbească, 

își păstrează sufletul curat, iubește pe cei buni, plânge pe cei slabi, îi ocolește pe ce răi și nu urăște 

pe nimeni, vorbește cumpătat cu cei mari, înțelepțește cu cei egali, sincer cu amicii, dulce cu cei 

mici, blând cu cei săraci. 

 Preocuparea scriitorului pentru permanenta înfrumusețare a limbii române rezulta din 

ineditele asocieri de cuvinte ce dau astfel naștere tropilor, creînd imagini cu o extraordinară forță 

de sugestie. 

 Posibilitatea exprimării nuanțate este dată de utilizarea numeroaselor sinonime pe tot 

parcursul romanului. Ușurința cu care se exprimă folosira în egală măsură cuvinte din limba veche 

românească, uneori chiar cuvinte care nu mai sunt menționate nici chiar de dicționar, cât și cuvinte 

ce au intrat în limba româna în ultimii 100-150 de ani arată un scriitor nu numai cu o îndelungată 

experiență a scrisului, lucru evident, ci și un scriitor care se poate adapta la a scrie orice tip de 

roman. Acuzat pe nedrept că ar ocoli intenționat neologismul, Sadoveanu arată încă din primul 

capitol al acestui roman falsitatea ideii, datorată fie necunoașterii operelor sale, fie unei cunoașteri 

cel puțin superficiale. 

 Combinarea vechiului cu noul nu îi pare marelui scriitor un lucru imposibil ci, ca și lui 

Eminescu, un atribut indispensabil originalității stilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 Horia Nestorescu-Bălcești Ordinul masonic român, cu un cuvînt înainte de Mihail Sadoveanu, Casa de  
    editură și presă „Șansa” S.R.L., București, 1993, pag.39. 
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