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1. Demersul întreprins în această lucrare vizează abordarea terminologiei botanice
populare româneşti în strânsă legătură cu civilizaţia şi cultura comunităţii tradiţionale
româneşti, astfel încât cercetarea să reflecte modul în care organizarea lexicală a unei
limbi indică experienţa de cunoaştere a lumii de către o comunitate etnică. Această
abordare îşi propune să corespundă cerinţei studierii limbajului din perspectiva
universalităţii culturii, exigenţă formulată de Eugeniu Coşeriu. Marele lingvist situează
lingvistica cel mai aproape de modul de a fi al omului. Prin urmare şi studiul
terminologiei (de factură populară, îndeosebi) dintr-o anumită limbă istorică este
întotdeauna dependent de cultura şi civilizaţia unui popor.

Pentru a depăşi nivelul cercetării de tip general terminologic, în studiul de faţă
luăm în consideraţie cadrele cognitive şi modelele culturale fixate în limba română la
nivelul terminologiei botanice populare. Terminologia unui domeniu nu poate fi studiată
fără a se recurge la conceptualizarea realului de către societate în istorie. Cultura şi
civilizaţia populară tradiţională semnifică, în mod obişnuit, cultura şi civilizaţia
dezvoltată la nivelul poporului. Noţiunile de cultură şi civilizaţie sunt foarte complexe,
cele două concepte definind tot ceea ce omul a imaginat şi a produs ca fiinţă socială, din
cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.

Tradiţia contribuie la menţinerea valorilor culturii populare. În terminologia
botanică populară s-au conservat valorile culturale. Cunoaşterea denumirilor de plante şi
a tradiţiilor legate de acestea contribuie la menţinerea specificului şi identităţii populare a
poporului român. Studiul denumirilor populare de plante este cu atât mai necesar, cu cât
asistăm la dispariţia comunităţilor tradiţionale. Astfel, este necesar să se tezaurizeze
informaţiile legate de cultura spirituală a comunităţilor tradiţionale. Tendinţa puternică
spre urbanizare poate estompa identitatea culturală.

Studiul de faţă îşi propune o abordare interdisciplinară. În analiza termenilor
botanici populari se face apel la cunoştinţele unor discipline conexe (lingvistică,
medicină, botanică), datorită complexităţii problemei denumirilor populare de plante,
acest fapt ducând la lărgirea considerabilă a câmpului de investigaţie. Fară îndoială,
denumirile populare româneşti de plante oferă informaţii despre cultura şi mentalitatea
poporului român şi este un fapt recunoscut că termenii botanici populari evidenţiază
legăturile pe care omul societăţilor tradiţionale le-a avut cu tot ceea ce îl înconjura. Mai
mult decât atât, informaţiile despre medicina populară scot în evidenţă obiceiurile,
practicile folosite de comunităţile tradiţionale în vederea vindecării. În prezent, asemenea
studii au o deosebită valoare şi se constituie într-o ramură de medicină alternativă, din ce
în ce mai folosită şi chiar asimilată de medicina clasică. Observăm din ce în ce mai des că
medicii au competenţe şi în fitoterapie. Studiul medicinii empirice oferă, pe lângă unele
informaţii care au rămas valabile şi în prezent, şi informaţii despre maniera în care omul
s-a raportat la magie şi religie.

Studiul terminologiei botanice populare presupune cunoaşterea ansamblului
credinţelor şi obiceiurilor poporului român, mitologia, legendele. Termenii botanici
populari constituie o modalitate de identificare a specificului poporului român, deoarece
cuvintele exprimă şi atitudinea spirituală a întregii comunităţi lingvistice, mentalitatea
vorbitorilor. Modelele culturale, spirituale şi de cunoaştere sunt fixate în limbă şi
transmise prin ea.
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Din cele mai vechi timpuri, plantele au avut o deosebită importanţă în viaţa
omului, importanţă dovedită şi de faptul că există atâtea mituri, legende, credinţe legate
de acestea. Unele plante şi-au creat „renumele” prin „proprietăţile malefice”; dintre
acestea, pot fi menţionate mătrăguna, cucută, măselariţa, bozul, socul etc. Altele s-au
înconjurat de „dragoste” sau de „bucurie”: sânziana, cicoarea, busuiocul, iasomia etc. În
zilele noastre, tradiţia vindecării cu ajutorul plantelor şi-a dobândit recunoaşterea
meritată, cu prioritate în lumea ştiinţifică actuală, ceea ce este de bun augur.

O lucrare de acest fel, menită să adune şi să interpreteze termeni de botanică
populară românească, este necesară şi utilă, întrucât poate oferi un sprijin pentru toţi cei
interesaţi de domeniul spiritualităţii poporului român, pentru toţi cei doritori să descopere
o parte din profunzimea sufletului acestui popor. Creatorul adevărat este omul de la sate,
pentru că acesta a păstrat mai bine legăturile cu trecutul, iar tradiţiile şi obiceiurile au
avut o însemnătate deosebită, deoarece deţineau puterea de a alina durerile, necazurile,
tristeţea, dar şi de a oferi bucurie, belşug şi a apropia oamenii mult mai mult într-o caldă
comuniune. Această zonă a culturii populare a polarizat atenţia specialiştilor prin marea
bogăţie de tradiţii. A vorbi despre termenii botanici populari fără o cunoaştere, în
prealabil, a istoriei poporului român nu se poate realiza fără a se pierde tocmai
profunzimea semnificaţiilor ascunse care stau în spatele denumirii unor termeni populari.
Terminologia botanică populară se situează într-o sferă culturală extinsă şi este
circumscrisă relaţiei limbă-cultură.

Aşadar, studiul de faţă îşi propune o succintă înfăţişare a problemei terminologiei
botanice populare româneşti, cu o atenţie specială îndreptată asupra denumirilor de plante
medicinale. Analiza termenilor botanici populari româneşti prezentată în această lucrare
are în vedere următoarele aspecte: procedeele de denominare în lexicul botanic popular,
şi anume metaforizarea, derivarea, compunerea, conversiunea, contaminaţia şi etimologia
populară, precum şi specificitatea culturală a poporului român fixată la nivelul
terminologiei botanice populare.

2. Materia lucrării este distribuită pe patru capitole, dintre care primele două au
rolul de a circumscrie, din punct de vedere istoric şi teoretic, tema aleasă. Cercetarea
efectivă, in extenso, a terminologiei populare româneşti a plantelor medicinale a fost
făcută preponderent în cel de-al treilea capitol, în timp ce al patrulea capitol a completat
un atare demers prin evidenţierea influenţelor pe care le-au avut gândirea magică şi
viziunea populară în general asupra procesului de denominare a plantelor medicinale.

2.1. În primul capitol am prezentat un scurt istoric al preocupărilor legate de
consemnarea denumirilor populare româneşti de plante, precum şi al celor referitoare la
vindecarea cu ajutorul plantelor, frecvent asociate cu diverse practici magice. Au fost
amintite preocupări datând din cele mai vechi timpuri, localizate în Mesopotamia, Egipt.
China etc. Pentru antica lume greco-romană au fost trecute în revistă contribuţiile unor
savanţi ca Teofrast, Dioscorides Pedakios, Plinius Secundus etc. Dintre vechii savanţi
preocupaţi de medicină, interesaţi de proprietăţile plantelor medicinale, i-am menţionat
pe cei mai importanţi, de la Hipocrate şi (mai târziu) Paracelsus până la Claude Bernard.
Totodată, am evidenţiat studiile cele mai semnificative care au urmărit procesul de
denominare a plantelor, culegerea, gestionarea, clasificarea acestor termeni, dar şi studiile
care au determinat mutaţii în activitatea de strângere şi de clasificare a termenilor
botanici populari. Astfel, pentru mediul românesc, am notat activitatea de pionerat a lui
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Costache Vârnav (începând cu 1835), urmat de I. Edel, de Szabo şi Czihac ş.a.m.d. La
fel, nu am lăsat neremarcată existenţa unor documente mai vechi care atestă utilizarea
plantelor în medicina noastră tradiţională, de exemplu: un Herbarium (tipărit la Cluj în
1578), Lexicul slavo-român (din sec. al XVII-lea), ce conţine recomandări interesante, şi
altele. De altminteri, nu am uitat să amintim că în acest spaţiu proprietăţile curative ale
plantelor au fost observate încă din vremea dacilor.

2.2. În cel de-al doilea capitol, am avut în vedere principalele direcţii în cercetarea
terminologică, distincţia dintre lexicul comun şi lexicul specializat, relaţia dintre
terminologia botanică ştiinţifică şi terminologia botanică populară, precum şi studiul
terminologiei din perspectiva filozofiei limbajului. Distincţiile şi conceptele prezentate
aici datorează mult viziunii coşeriene referitoare la limbaj în general şi la problemele
terminologiilor în special. Astfel, trebuie observat că, spre deosebire de felul riguros în
care sunt structurate terminologiile tehnico-ştiinţifice, în funcţie de anumite criterii
obiective, felul în care sunt structurate terminologiile populare ţine seama de diverse
criterii subiective, de intuiţia vorbitorilor, de viziunea lor asupra lumii ş.a.m.d. Din acest
motiv, ne-au interesat îndeosebi etapele parcurse de nomenclatura botanică în evoluţia sa
de la termenii exclusiv populari la termenii exclusiv ştiinţifici, de la contribuţiile de
pionerat ale lui Hipocrate până la cele decisive ale lui Linné. În plus, am inventariat şi
trăsăturile caracteristice ale „modelului naiv”, respectiv ale „modelului savant” (după
anumiţi specialişti), care pun în evidenţă şi mai bine diferenţele dintre cele două categorii
de fapte lingvistice.

2.3. În cel de-al treilea capitol, în care am studiat şi expus structura lexicului
botanic popular, nu am luat în consideraţie, desigur, toţi termenii din lexicul botanic
popular românesc, ci am restrâns inventarul lor la un număr rezonabil, selectându-i doar
pe cei relevanţi pentru studiul de faţă.

Întâi de toate, ne-am ocupat de problema denumirilor de plante din substratul
autohton. În legătură cu această problemă, se remarcă diversitatea opiniilor exprimate de
către cercetători. Această situaţie este generată de faptul că nu există texte scrise cu
privire la limba traco-dacilor. Totuşi, specialiştii sunt de acord că denumiri precum
brusture, coacăză, mărar, mazăre, strugure etc. ar putea proveni într-adevăr din
respectivul substrat.

O altă problemă la care ne-am referit a fost cea a etimologiei denumirilor de
plante, cu scopul de a sublinia faptul că terminologia botanică populară s-a constituit pe
un nucleu de sorginte latină. Astfel, nomenclatura botanică populară românească este
formată din elemente moştenite din substratul traco-dac şi din latină (cum sunt, de pildă,
termenii lăptucă, linte etc.), peste care s-au suprapus elemente împrumutate din alte limbi
de-a lungul timpului.

Partea cea mai amplă a acestui capitol este rezervată denominării realizate în
lexicul botanic popular românesc prin procedeul metaforei. Ca atare, am avut în vedere
termenii botanici populari care reflectă viziunea omului din popor asupra
extralingvisticului, care atestă totodată arta sa, isteţimea, spiritul de observaţie. La
procesul de denominare a plantelor au contribuit, în egală măsură, toate generaţiile, în
decursul evoluţiei poporului român. După cum se poate vedea, metafora reprezintă un
procedeu de denominare predominant în lexicul botanic popular. Prin urmare, am
evidenţiat legăturile dintre denumirea plantei şi condiţiile care au determinat selectarea
anumitor denumiri. Se observă că metaforele rezultă adesea din asemănarea formei
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părţilor plantei (flori, frunze, fructe, ramuri, tulpini), cu elemente din mediul în care a
trăit omul, de-a lungul timpului.

Am luat în consideraţie două tipuri majore de metafore: (a) m e t a f o r a a n i m a t
p e n t r u  i n a n i m a t (de exemplu: chica-voinicului, coada-şoricelului, limba-mielului,
ochiul-boului, limba-oii-de-cea-amară, gura-moroiului, guşa-porumbelului, mâna-Maicii
Domnului, palma-lui-Adam etc.) şi (b) m e t a f o r a i n a n i m a t  p e n t r u  i n a n i m a t
(de exemplu: brebuţ, căldăruşă, dumbravnică, frăgăriţă, lumânărică, mălinaş, busuioc-
nebun, foarfeca-bălţii, varga-ciobanului etc.). Evident, în lucrarea noastră, am desfăşurat
termenii metaforici în funcţie de mai multe sub-tipuri ale acestor două tipuri de metafore.

Am făcut, totodată, şi referire la denumirile de plante care reprezintă creaţii pe
teren românesc prin derivarea cu sufixe. Şi acest procedeu este socotit ca fiind unul foarte
productiv în terminologia botanică populară. Structurile derivate din lexicul botanic
popular românesc aparţin derivării cu sufixe, derivării cu prefixe şi derivării regresive.
Derivatele se referă în general la aspectul plantei, la culoare, miros, gust,
„comportament”, proprietăţile unei părţi alcătuitoare a plantei şi pot reflecta corelaţia cu
boala pe care se presupune că o tratează ele ori pot face trimitere la obiecte de uz practic,
la habitatul plantei, perioada de apariţie a plantei, momentul zilei, anotimpul. Numele de
plante rezultate ca urmare a procedeului compunerii reprezintă cea mai mare parte a
lexicului botanic popular. Prin urmare, am luat în consideraţie atât compusele obţinute
prin coordonare, cât şi compusele obţinute prin juxtapunere, subordonare, dar şi
compusele-propoziţii. Deşi compunerea prin juxtapunere este considerată o compunere
de tip savant, ea este totuşi prezentă şi în lexicul botanic popular, chiar dacă este slab
reprezentată numeric. Am luat în calcul şi termenii rezultaţi în urma conversiunii, a
etimologiei populare şi a contaminaţiei.

2.4. În cel de-al patrulea capitol, am încercat să arătăm că pentru înţelegerea
problematicii denumirilor populare de plante este necesară abordarea studiului acestora în
contextul mai larg al mecanismelor care influenţează procesul de denominare. Ca atare,
am scos în evidenţă legătura dintre credinţele, obiceiurile oamenilor din popor şi
denumirile acordate unor plante, modul în care se reflectă în cuvinte mentalitatea
populară românească, maniera în care gândirea magică, religioasă a influenţat procesul de
denominare a plantelor.

3. Concluzii
În urma efectuării prezentei cercetări, am constatat că bogatul tezaur de termeni

populari româneşti referitori la plantele medicinale indică nu doar existenţa unei „ştiinţe”
empirice (a unei „botanici populare”), dezvoltată printr-un proces milenar de poporul
român, ci, mai ales, şi existenţa unei „ştiinţe” a denumirii plantelor medicinale în limba
română. În această privinţă, vorbitorii români au dovedit (şi dovedesc în continuare) un
simţ lingvistic extraordinar şi o imaginaţie nelimitată, valorificând în mod creator toate
resursele şi mijloacele limbii noastre.

Cuvinte-cheie: nume de plante, terminologie populară, terminologie ştiinţifică,
denominarea plantelor medicinale, metaforă, mijloace interne de îmbogăţire a
vocabularului
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