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Volnic, trebnic, mernic �i ispravnic. 1 Corinteni 15:42 

 
Bucure�ti,  

Pia�a Universit��ii 
 

In memoriam,  
Iancu Fischer

27 
 

Fi�e etimologice �i moment de (re)culegere pentru 
cuvinte nen�scute înc� 

 
Sunt cuvinte care nu s-au n�scut niciodat�, dar exist�. Au 

umbr�. Fantomele lor ne bîntuie �i murd�resc spa�iul 
dialogului. Sunt cuvinte care au l�sat în urm� doar cicatrici; le-
a r�mas doar s�p�tura în care au fost plantate, doar urma în care 
au crescut f�r� s� fi dat vreodat� rod. Altele au fost îngropate 
prea devreme. Exist� cuvinte care au fost transformate din 
îngeri de lumin� în demoni. Înjur�tura �i blestemul sunt ur�ri 
pervertite, mînjite – înso�iri ale sublimului cu ridicolul, ale 
frumosului cu grotescul, a dulce�ii limbii cu vulgarul. Grani�a 
dintre sublim �i grotesc a fost sub�iat� �i trecut� prea adesea în 
limba noastr�. Crucea, candela �i mama au devenit muni�ie 
distrug�toare în arme care fac spume la gur�. Copiii sunt 
nedumeri�i; ce este r�u cu prostule! �i nebunule! din Matei 5? 
Dac� internezi în spitalul de psihiatrie un fiu de cre�tin care s-a 
dezbr�cat �i dr�cuie pe toat� lumea, explicîndu-le doctorilor c� 
a�a ceva nu s-a mai întîmplat, c� nu a�a a fost crescut �i c� în 
cas� nu s-a dr�cuit, �i se rîde în nas: „E normal ca toat� lumea 
s� dr�cuie”. Este internat numai pentru c� s-a dezbr�cat. 
Urechile ne-au fost înv��ate cu mai mult� otrav� - cuvinte 
                                                 
27 Acest articol a fost scris în acela�i loc, în dou� etape, la interval de trei 

s�pt�mîni �i este dedicat fostului meu profesor de filologie clasic�, Iancu 
Fisher, un om de o „boierie” steindhardian�, o fine�e �i un rafinament rar 
întîlnite.  
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ucise, cuvinte f�r� trup, cuvinte pierdute, cuvinte de 
r�scump�rat.  

Padre Pio spunea: “În loc sa blestemi întunericul, mai 
bine aprinde o candel�”. Oare nu este parte din sarcina noastr�, 
ca sare �i lumin� în lume, s� r�scump�r�m �i cuvinte? Dac� 
exist� nega�ii ale unei afirma�ii, atunci trebuie f�cute �i 
afirma�iile. Exist� cuvinte compuse cu particule privative, 
negative, f�r� ca s� fi existat vreodat� cuvîntul pozitiv sau acela 
s� fi disp�rut prea repede, mare p�cat, din limba vulgului, poate 
din cauza dispari�iei semnificatului. Pentru aceasta am pornit la 
cules de cuvinte care nu exist� sau care vor fi existat cîndva, 
c�rora le-a r�mas doar umbra. Acest text este o vîn�toare de 
umbre din care sper�m s� se întruchipeze cîteva dintre 
cuvintele mai bune. Acesta este un alt exerci�iu de r�sturnare în 
oglind�, dar într-o oarecare m�sur� diferit. Ne uit�m pe filmul 
r�mas în negativ, nedevelopat pîn� la cap�t, al unor fotograme.  

 

Alfa privativ �i r�scump�rarea nega�iei 

 
În prima sa epistol� c�tre Corinteni, în capitolul 15, 

apostolul Pavel creeaz� contraste pline de culoare din punct de 
vedere stilistic, prin felul în care pune în acela�i context 
antonime create prin alfa privativ cu lexeme care nu sunt din 
aceea�i familie semantic�. Paralelismul este superb. Iat� 
paralela:  
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1 Cor. 15:42 A�a este �i învierea mor�ilor.  
Trupul este sem�nat  
în putrezire, �i înviazã în neputrezire;  
este semãnat în ocarã, �i înviazã în slavã;  
este sem�nat în neputin�ã, �i înviaz� în putere. 
 
Primul termen, stric�ciune,28 este f�r� alfa privativ. Al 

doilea, nestric�ciunea, este cu alfa privativ – termenul care 
arat� spre ce vom învia. Tensiunea dintre cele dou� este 
evident�. A doua paralel� este construit� invers. De data 
aceasta termenul care trebuie s� contrasteze cu gloria, termenul 
negativ, este construit cu alfa privativ – termen care este atestat 
doar la Pavel: atimia, necinstea, lipsa gloriei, absen�a a ceea ce 
este vrednic de cinste. În prima secven��, termenul pozitiv este 
creat prin alfa privativ. Primul procedeu este reluat la a treia 
paralel�. Sl�biciunea, cu alfa privativ, opus� puterii este 
dynamis. Doxa �i dynamis sunt substantive de sine st�t�toare, 
puternice pentru jocul semantic. Aftharsia �i atimia sunt 
compuse din radicali care au sens puternic, definit mai ales în 
perioada precre�tin�. Avem un joc de maestru între nega�ie �i 
afirma�ie, prin compunerea de cuvinte �i folosirea radicalilor 
diferi�i. Contextul în care Pavel î�i plaseaz� termenii d� mai 
mult� valoare nuan�elor pe care dore�te s� le sublinieze. 
Putrezirea al�turi de sem�nare, neputrezirea – termen ob�inut 
prin introducerea lui alfa privativ – lîng� radicalul din care este 
derivat �i cuvîntul original. �i toate acestea lîng� conceptul de 
Înviere.  

Puterea imaginii este astfel amplificat� �i ideea putrezirii 
este rea�ezat� în mintea cititorului. Învierea func�ioneaz� ca un 

                                                 
28 Distrugere, coruptibilitate (RO 8.21); înseamn� putrezirea corpului dup� 

îngropare; atît a omului, ca în contextul acesta, cît �i a animalelor (2P 
2.12a); în sens moral, înseamn� corup�ie (2P 1.4); opus vie�ii ve�nice (GA 
6.8; 2P 2.12b).  
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fel de laitmotiv care s� semnaleze cele trei concepte 
neputrezire-slav�-putere, aftharsia-doxa-dynamis, a�a cum 
verbul a sem�na este semnal pentru putrezire-ocar�-neputin��. 
În mod normal, ne-am fi a�teptat ca, pe toat� linia paralelei, 
apostolul s� p�streze  forman�ii de la care a început ori, cel 
pu�in pe prima linie a paralelei. s� fie consecvent cu alfa. În 
traducerea sa, Cornilescu încearc� s� arate felul în care se 
formeaz� contrastul – prin particula ne-.  

 
putrezire   –  ne-putrezire 
ne-putin��   –  putere 
ocar� (ne-cinstire)29  –    slav� 
 
A�a cum se poate observa, jocul particulei în fa�a 

radicalului nu urm�re�te o singur� linie a paralelei. De ce? 
Pentru c�, dintre to�i cei trei termeni, autorul vrea s� îl 
eviden�ieze cel mai mult pe primul. De aceea face inversiunea, 
neputrezire, celelalte dou� avînd rol cumulativ.  

�i limba român� poate s� îndeplineasc� aceast� dificil� 
sarcin� a jocului între adjectivul sau substantivul f�r� nega�ie �i 
forma sa cu particul�, ob�inîndu-se în felul acesta sensul opus. 
O r�scump�rare a func�iei lui alfa privativ în limba român�? 
Dar o recuperare a cuvintelor ob�inute prin na�terea din 
cuvintele care vie�uiesc demult cu nega�ie al�turat�?  

                                                 
29 Nota noastr�: am încercat s� surprindem paralela creat� de apostolul Pavel 

în limba greac�.  
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Ast�zi am auzit trei cuvinte: netrebnic, nemernic �i 
neispr�vit.  

 

Ne-trebnicul 

 
În Matei 25:30 g�sim urm�torul text: “Iar pe robul acela 

netrebnic, arunca�i-l afar� unde este plînsul �i scrî�nirea 
din�ilor”. În context afl�m ce înseamn� cuvîntul netrebnic sau, 
cel pu�in, ce însemna acum 80 de ani. Netrebnic este cel care a 
primit un talant �i “nu s-a pus pe treab�”, n-a fost nici rob bun, 
nici credincios, ca ceilal�i care au intrat în bucuria st�pînului 
dup� ce �i-au pus talan�ii în nego�. Cel netrebnic este cel care 
nu pune în nego� talantul pentru c� îi este team�. Este viclean �i 
lene�. Mai întîi lene�, �i doar apoi viclean, în felul în care î�i 
motiveaz� lenevia. Netrebnicul este cel care nu treb�luie�te.  

Dac� cineva este mi�el �i tic�los, nu este neap�rat 
netrebnic. Specializarea netrebnicului este în statul degeaba, în 
“aflarea în treab�”, f�r� treab�, pentru c� robul acela „se aflase 
în treab�”, f�r� s� î�i fi f�cut datoria pe care o avea fa�� de 
st�pîn. Tic�losul �i mi�elul sunt de alt� spe��. Prin nelucrare, 
netrebnicul este izolat din neamul acela tic�los, dintre cei care 
sunt tic�lo�i, s�raci, orbi �i goi.  

Dac� ar fi s� ne gîndim la expresii antonimice, cel mai 
potrivit opus lui netrebnic este omul de treab�. �i aceast� 
expresie a suportat o deplasare de sens în limba român�. Om de 
treab� nu este cel harnic, cel eficient la slujb�, este doar cel 
cumsecade. Dac� ai vecini de treab�, nu faci clac� la lucru cu 
domniile lor, ace�tia sunt cei care te las� în pace, nu te sup�r�. 
Sunt cei care eventual afi�eaz� o atitudine de tipul las�-m� s� 
te las.   
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Ne-mernicul 

 
Din punct de vedere etimologic, netrebnicul este lene�ul 

prin excelen��, lene�ul performant, omul cu iscusin�� �i viclenie 
în lenevia sa, omul a c�rui lene nu este programat� genetic, nu 
este de ordin patologic, ci este voit�, calculat�, inten�ionat�. 
Nemernicul poate fi netrebnic. Dac� n-a lucrat, nu poate fi legat 
de gloria înf�ptuirilor. Nemernicul nu este un simplu terchea-
berchea, a�a cum netrebnicul nu este doar un simplu pierde-
var�, ci fiecare dintre ace�tia �i-a institu�ionalizat starea, �i-a 
motivat-o solid �i s-a înr�d�cinat în ea.  

Astfel stau lucrurile �i cu nemernicul. Nemernicul este 
cel care nu merit�. Sinonimul acestui cuvînt este ne-merituos. 
Este vorba despre cel care nu merit� s� intre în bucuria 
st�pînului s�u, pentru c�, probabil, este �i netrebnic.  

În sensul larg al harului nemeritat, cu to�ii suntem 
“nemernici”, fiindc� totul ni s-a dat f�r� merit. Nemernicul, 
dup� cum s-a ar�tat, poate fi netrebnic, �i totu�i poate fi izolat 
ca �i concept acoperind o categorie mult mai larg�. De fapt, 
dragostea arat� nemernicia, o pune în valoare. Poate c� opusul 
nemernicului este omul cumsecade. Omul cum se cade este a�a 
cum se cade s� fie, adic� niciodat� peste media 
acceptat�/acceptabil�. Aceasta poate fi o trimitere la 
mediocritate. Cine define�te cumsec�denia? Majoritatea. Dac� 
cineva este cum se cade, este cum se cade bine la ceilal�i. 
Tîn�rul bogat este un om cum se cade, dar aceasta se pare c� nu 
ajunge.  

 

Ne-volnicul 

 
Acest cuvînt nu mi-a r�sunat ast�zi în urechi. Se pare c� 

este deja arhaism. Este închis în cronici. Dar reflec�ia asupra 
acestor cuvinte nu ar fi complet� dac� nu ne-am referi �i la un 
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alt termen, rar, pe care strada nu îl mai folose�te, termen 
confiscat de literatur�, dar înc� destul de puternic.  

Netrebnicul nu este nevolnic. Netrebnicul este lene�. 
Lene�ul poate s� fie lipsit de merite, drept urmare se 
transform� în nemernic. Dar exist� o specie, nu nou�, pe care 
atît duhovnicii, cît �i psihologii o atest�: nevolnicul.  

Nevolnicul este cel care nici m�car nu mai nu voie�te – 
boal� de care va fi suferit, înainte de vindecare, sl�b�nogul din 
capitolul cinci al Evangheliei dup� Ioan.  

 
$����������������
�	���,��
“Vrei s� te(mai) faci s�n�tos?”30 
 
Problema sl�b�nogului era, probabil, c� nu se mai putea 

ridica din propria condi�ie. Se obi�nuise ca nebunul cu spitalul, 
ca micul infractor cu pu�c�ria. Ce întrebare este aceasta pentru 
un om care zace de atîta vreme venit� din partea unui 
vindec�tor? B�taie de joc? Nu! ci vindecarea de nevolnicie.  

Nevolnicul nu este handicapatul în sens fizic, vizibil, este 
cel cu handicap de voin��. Nevolnic este cel care face 
promisiuni c� se va schimba începînd de mîine. Sufer� de 
sindromul alcoolicului care urm�toarea zi o ia de la cap�t. 

Nevolnicul este �i netrebnic. “Nu poate a voi” �i se 
împietre�te în nemi�care. Nevolnicul nici m�car r�u voitor nu 
poate fi.  

 

Ne-ispr�vitul 

 
Traducerea neinspirat� a titlului romanului lui Giovanni 

Papini în române�te este Un om sfîr�it.31 De fapt, în original, 

                                                 
30 Ioan 5:6 
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titlul este Un uomo finito,32 adic� un om s�vîr�it, terminat, 
ispr�vit. Vorbim despre un om ispr�vit, nu terminat de ani �i 
oboseal�, ci s�vîr�it în cre�tere pentru a deveni bun-ispravnic. 
Ne-ispr�vitul poate fi ne-ucenicitul, ne-educatul, ne-
îndrumatul, imaturul. Ispr�vnicia este garan�ie a 
responsabilit��ii pe care cel care este g�sit ne-ispr�vit nu �i-o 
poate asuma. În Epistola c�tre Efeseni, în capitolul patru, g�sim 
felul în care apostolul Pavel în�elege ispr�virea.  

 
11 �i El a dat pe unii apostoli; pe al�ii, prooroci; pe al�ii, 
evangheli�ti; pe al�ii, pãstori �i înv���tori, 12 pentru 
des�vîr�irea sfin�ilor, în vederea lucr�rii de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Cristos, pîn� vom ajunge cu 
to�i la unirea credin�ei �i a cuno�tin�ei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la în�l�imea staturii 
plin�t��ii lui Cristos.  
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Doi dintre termenii folosi�i aici vorbesc despre 

completitudine în sens aristotelic: teleion �i pleroma. Ace�tia 
sunt tradu�i de Cornilescu prin starea de om mare, plin�tatea 
lui Cristos. �i unul �i altul vorbesc despre lucrurile întregi, 
c�rora nu le lipse�te nimic, care sunt în m�sur� întreag�. 
Teleios mai este atestat, pe lîng� textele apostolului Pavel, la 
apostolul Iacov, unde acesta vorbe�te de legea des�vîr�it�, de 

                                                                                                        
31 Cartea a ap�rut în 1969, Biblioteca pentru literatur� universal�, Bucure�ti, 

în traducerea lui �tefan Augustin Doina�, �i în 1931, în traducerea lui G. 
C�linescu, Cultura Na�ional�, Bucure�ti.  

32 Giovanni Papini, Un uomo finito, Ponte alle Grazie, Scrittori Italiani, 1994 
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darurile des�vîr�ite care vin de la Tat�l luminilor sau despre 
lucrarea des�vîr�it� a r�bd�rii �i în Matei 5: 48, unde ni se 
spune s� fim des�vîr�i�i, ispr�vi�i, dup� cum Tat�l nostru este 
ispr�vit. Termenul mai apare �i în Matei 19:19 unde, pentru a fi 
des�vîr�it, tîn�rul bogat trebuie s� î�i dea averea.  

Poate acest ultim sens, al handicapului aparent minor 
care ne transform� în neispr�vi�i, este sensul cel mai apropiat 
spre care ne putem îndrepta. În ochii s�i, tîn�rul bogat nu este 
nici nemernic, nici netrebnic, nici nevolnic, dar în ochii lui 
Cristos el este neispr�vit. Petru, cel care tr�deaz�, este un 
neispr�vit. To�i ucenicii, pîn� la Cincizecime, sunt neispr�vi�i, 
de�i sunt de treab� �i cum se cade.  

Neispr�vitul este cel care nu poate face nici o isprav�, 
este opusul lui om de isprav�. Neispr�vitul poate fi �i nevolnic, 
�i daca nu poate voi, este �i netrebnic; nu lucreaz� �i este �i 
nemernic; nu merit� s� fie pus peste mai multe cet��i? nu 
merit� cinstea st�pînului s�u? Este neispravnic. Mîntuitorul nu 
îi cere tîn�rului bogat s� fie perfect, doar s� mearg� spre 
ispr�vire. Nu îi cere s� fie s�vîr�it, doar s� umble pe calea 
des�vîr�irii.  

 

Patru fe�e ale nega�iei  

 
To�i aceste tipuri de persoane desemnate prin aceste 

cuvinte sunt, de fapt, una singur� care întruchipeaz� natura 
uman� neispr�vit� prin interven�ia harului, nemernic� de 
bun�tatea lui Dumnezeu, netrebnic� �i nevolnic� în binele pe 
care vrea s� îl fac� sau faptele bune preg�tite s� se umble în 
ele. Un Ianus cu patru fe�e.  

De fapt acestea pot fi socotite �i faze ale acelea�i c�deri 
spirituale sau faze ale aceluia�i drum de ucenicire.   

Nevolnicul devine netrebnic. Netrebnicul nu se 
învrednice�te �i este nemernic. Nemernicul nu poate fi pus 


