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Multicultural elements reflected in literary 
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Abstract: It is known that onomastics plays a major part in a literary text. 
Toponymy impacts on the spatial projection of the action, while anthroponymy 
helps outline and individualize characters. This paper aims to reveal the extent to 
which characters’ names reflect multiculturalism. To this end, the object of study 
consists of anthroponyms used in Cultural revolution, one of the literary creations 
by L.  M.  Arcade (Leonid Mămăligă’s pseudonym). For instance, the names of 
some of the main characters in the novel, twelve students, are indicative of a wide 
multicultural range: Bokutu, a Congolese who studies theology; Şloimi Pipirig, 
a Jew; Coco Ipsilanti, whose name has Greek roots. There are also other names 
which are suggestive in themselves: Catrafus, Voioşilă, Johny Doi, Smântânică, etc. 
It is precisely the presence of students pertaining to various nationalities, religions 
and ethnic groups which allows the author to introduce a series of multicultural 
elements.
Keywords: anthroponymy, multiculturalism, nickname.

1. Introducere
L. M. Arcade este pseudonimul literar al scriitorului Leonid Arcade Mămăligă. 

S-a născut la Vaslui în 13 iulie 1921 şi s-a stins din viaţă la 4 septembrie 2001 la Paris. 
Urmează şcoala primară la Lugoj şi Lipcani (Bucovina), iar gimnaziul şi liceul la 
Lipcani şi Lugoj. Licenţiat în drept în 1944, studiază trei ani filosofia la Bucureşti, iar 
în 1946 obţine din partea guvernului francez o bursă care îi permite să continue studi-
ile de drept şi de economie politică la Paris, unde hotărăşte să se stabilească definitiv 
în 1947 (v. Manolescu 2003: 57). Înainte de a pleca din România, a publicat câteva 
articole în revistele „Vremea” (1943) şi în „Dreptatea”. În Franţa a participat la cena-
clul din rue Ribera, constituit în jurul lui Mircea Eliade. În 1963 înfiinţează cenaclul 
„Caietele Inorogului” din Neuilly-sur-Seine, la care au participat importanţi scriitori ai 
exilului românesc, iar începând din 1967 şi din ţară (Marin Preda, Marin Sorescu, Ana 
Blandiana, Ştefan Bănulescu ş.a.m.d.). Paralel cu activitatea cenaclului, L. M. Arcade a 
înfiinţat şi Editura „Caietele Inorogului” unde a editat propriile cărţi: Poveste cu ţigani 
şi Revoluţie culturală, precum şi două volume semnate de Mircea Eliade şi unul al lui 
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Horia Stamatu (Ibidem: 58). În 1980, împreună cu Aurel Răuţă, înfiinţează, la Paris, 
Centrul de promovare a cărţii româneşti „Hyperion”. Scopul acestei asociaţii a fost acela 
de a contribui „la răspândirea cărţilor, la mediatizarea manifestaţiilor româneşti din 
Franţa, la solidaritatea exilului” (Albu 2019b: 11–12). 

1.1. Opera literară 
În anul 1966 L. M. Arcade şi-a publicat primul roman, Poveste cu ţigani, foarte 

bine receptat de critică, fiind considerat „o performanţă literară ieşită din comun” 
(Manolescu 2003: 57). După 1989 cartea a fost reeditată în România, la Editura 
Albatros în 1991 şi la Cartea Românească în 1996.

Prima interpretare a Poveştii cu ţigani a fost făcută de André Scrima în numărul 
6/1967 al revistei „Prodromos” şi apoi în prefaţa romanului. A. Scrima oferă cititorului 
deschiderea către o carte care se cere descifrată în principal printr-o cheie iniţiatică. 

Monica Lovinescu, într-un articol apărut în numărul 5/1966 al revistei „Fiinţa 
Românească”, consideră romanul lui L. M. Arcade „o revelaţie şi o confirmare”, salu-
tând astfel „apariţia unui nou scriitor de limbă română” şi receptează Poveste cu ţigani 
pe linia basmului, iar filiaţia cu Creangă, ca şi cu Anton Pann vine firesc, pe linia fantas-
ticului şi a umorului dezvoltat prin limbaj (Albu 2019a: 3–4).

Cel de-al doilea roman, Revoluţie culturală, a fost publicat în anul 1983 şi s-a 
bucurat, de asemenea, de elogii din partea criticilor literari ai exilului, care au plasat 
naraţiunea alături de romanul Cimitirul Buna Vestire al lui Tudor Arghezi. Cartea a fost 
reeditată în România, în 1996.

L. M. Arcade a scris şi piese de teatru în limba franceză – La Crypte et la Chèvre 
(1971), tradusă în română sub titlul Ultima cauză a marelui Just, şi Scrisorile lui 
Condurică (basm dramatic în IX tablouri). În afara acestor scrieri, a participat cu arti-
cole şi interviuri în revistele exilului.

Despre cărţile lui L. M. Arcade au scris în exil André Scrima, Monica Lovinescu, 
Mircea Popescu, George Alexe, Horia Stamatu, Dumitru Ichim, Ion Negoiţescu. După 
1989, când romanele şi piesele sale au fost reeditate în România (1991 şi 1996), apar 
şi la noi cronici semnate de Nicolae Florescu, Ion Simuţ, Elena Zaharia-Filipaş, Mircea 
Muthu, Cornelia Ştefănescu, Constantin Eretescu, Toma Grigorie ş.a.

2. Revoluţie culturală 
În materialul de faţă ne-am propus să reliefăm măsura în care numele persona-

jelor pot reflecta ideea de multiculturalism, având ca studiu de caz romanul Revoluţie 
culturală, al lui L. M. Arcade. De aceea, pentru o mai bună înţelegere a relaţiei dintre 
antroponim şi ideea de multiculturalitate, considerăm oportună o scurtă prezentare a 
romanului şi a temei acestuia. Revoluţie culturală a apărut în 1983, într-un tiraj de 100 
de exemplare şi s-a reeditat în 1996, la Editura Cartea Românescă. 

Cartea este un pamflet la adresa regimului politic din România postbelică şi 
face referire directă la Tezele din iulie 1971, când se impune o întoarcere la realis-
mul socialist, lansându-se o adevărată ofensivă neo-stalinistă împotriva autonomiei 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  1049

culturale1. De altfel, titlul romanului îl explică însuşi autorul în interviul cu Florenţa 
Albu (din Viaţa Românească, nr. 3–4/1997). Astfel, la întrebarea acesteia: „de ce aţi 
intitulat ultima dv. carte Revoluţie culturală? (mă trec şi astăzi fiori când îmi amintesc 
revoluţia culturală ceauşistă!)”, răspunsul autorului vine cât se poate de direct: „Am 
dorit să descriu, folosind uneori alegoria, realităţile româneşti agravate de aşa-numita 
revoluţie culturală. De ce mi-aş fi ascuns intenţia căutând un titlu mai puţin explicit?” 
(Albu 1997: 64).

Acţiunea romanului se petrece în timpul regimului comunist, în „Cimitirul 
Grecului, Temniţari (aşa cum se numea în şoaptă sectorul, o suburbie veche a Capitalei)”.

Prin urmare, în Cimitirul Grecului (ideea de multiculturalism este deja inserată!) 
îşi au tabăra revoluţionarii, cei doisprezece studenţi, care protestează împotriva distru-
gerii cimitirului în favoarea construirii unei fabrici de săpun de lux de către francezi. 
Studenţii revoluţionari, ajutaţi de temniţari, încearcă să salveze pe ascuns oasele care mai 
pot fi salvate. Tristeţea cea mai mare este că nu sunt lăsaţi nici morţii să se odihnească. 
Studenţii încarcă oasele în căruţa care va purta deasupra racla pe care scriseseră Vodă 
Basarab. Georgeta Orian observa că în această carte „oasele par a deveni laitmotivul 
unei căutări care creşte şi scade în intensitate, se contorsionează, luând forma unei bari-
cade fizice şi spirituale” (2019: 6–7).

Despre tema romanului Revoluţie culturală a consemnat şi Monica Lovinescu în 
presa literară din exil:

„Culturală sau nu, revoluţia în această carte e legată de moarte, se înfăptuieşte mai 
puţin pentru a-i feri pe cei vii de «mărxărie», cât pe cei morţi de sacrilegiu. Dacă la 
Bellu s-au şi instalat cu voie de la stăpânire nişte foşti răsvrătiţi intelectuali, cuminţi şi 
controlaţi înainte chiar de a începe o adevărată revoluţie, la cimitirul Grecului lucrurile 
se vor petrece altfel. Ameninţat cu demolarea şi cu sacrificarea osemintelor, pentru a 
lăsa locul unei fabrici de săpun franţuzesc, cimitirul Grecului se bucură de complicitatea 
populaţiei care sabotează excavatorul, e sensibilă la eresuri şi, mai ales, aude, noapte 
de noapte, vaetul lui Vodă Basarab, sculat de primejdie din somnul de veci” (apud 
Manolescu 2003: 59).

Pornind de la metafora cu care Stendhal defineşte romanul, o oglindă purtată 
de-a lungul unui drum bătut de multă lume, în care se reflectă fidel detaliile realităţii, se 
observă că şi Revoluţie culturală pleacă de la o realitate – aceea a anilor 70, sub influenţa 
faimoaselor teze din iulie, cartea fiind un pamflet, o ironie amară la adresa revoluţiei 
culturale ceauşiste, după cum ne mărturiseşte autorul însuşi.

1 Vezi https://ro.wikipedia.org/wiki/Tezele_din_iulie. Titlul discursului era Propuneri de 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor muncii. Tezele cuprindeau 17 „propuneri”, care au fost dezbătute 
într-o plenară C.C.  al P.C.R.  din toamna aceluiaşi an. În versiunea din noiembrie titlul era 
Expunere cu privire la programul PCR pentru îmbunătăţirea activităţii ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoaşterii şi educaţia socialistă a maselor, pentru aşezarea relaţiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii şi echităţii socialiste şi comuniste.
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Personajele romanului sunt, în primul rând, cei doisprezece studenţi care vor să 
facă o revoluţie culturală: Goe Ştefănescu zis Huliganul de la Arheologie; Bokutu, „un 
negru de la Institutul de Teologie”, congolez; Axente Catrafus „cu studii la medicină şi 
praxis serios la morgă”; Bubu Potopeanu; Şloimi Pipirig, e „de-al nostru, din neam de 
hahami de la Dorohoi”; Gropencea „care s-a antrenat la M.A.I.”; Muţache Pârdelea zis 
Ciocârlie „premiant la Conservator, la contrabas”; Coco Ipsilanti; Arcadie Ciorap zis 
Plusvaloare, Johnny Smântânică „de la limbile romanice”, Johnny Doi „unul cu studii 
şi la Moscova” şi unul „din anul patru de la Farmacie, poreclit Marconi”. Alte perso-
naje sunt: bătrâna Vasilisa, atotcunoscătoarea secretelor cimitirului, dar şi ale familiei 
Gavrilescu; şi d-l şi d-na Gavrilescu (el, Barbu, – cadru PCR, aflat când pe val, când 
sub val; ea – cu nişte „secrete” cusute într-o haină de blană) – un cuplu uşor şantajabil 
din cauza trecutului politic şi amoros; şi Temniţarii (locuitorii cartierului) – personaj 
colectiv. 

3. De la antroponim la simbonim
Este deja cunoscut faptul că într-o operă literară numele personajelor nu sunt 

atribuite întâmplător (mai ales ale celor principale). Ca semn lingvistic, antroponimul 
literar ignoră regula arbitrarietăţii, dobândind un rol important în raport cu intenţi-
ile scriitorului. Antroponimul literar, ca semn lingvistic identificator, nu este doar o 
etichetă care contribuie la individualizarea personajului, ci are un caracter profund 
motivat: „Adoptarea selectivă a unui nume – arată Mariana Istrate – reprezintă deja un 
indiciu al funcţiei sale semnificatoare” (Istrate 2000: 7).

În cadrul simpozionului de onomastică din 1987, Augustin Pop, pornind de la 
premisa că onomastica literară implică literatura ca obiect al cercetării şi lingvistica ca 
metodă de cercetare, propune, pentru toate numele proprii din operele literare, adop-
tarea termenului de simbonim (Pop 1990: 10). Având ca punct de plecare observaţiile 
lui Cesare Brandi, lingvistul român specifică faptul că într-o operă literară „numele 
dobândeşte o nouă semnificaţie, fundamental diferită de cea anterioară”, „transfor-
mându-se din realonim în simbonim” (Brandi 1985: 166). Termenul marchează opozi-
ţia dintre literar şi neliterar şi trebuie amintit că nu toate numele proprii dintr-o operă 
literară au acelaşi grad de simbolizare. Numele propriu se comportă ca un simbol lite-
rar/poetic şi are ca principală trăsătură unicitatea, ceea ce îl face să fie dependent de 
context (Istrate 2000: 11). Celelalte trăsături ale simbonimului sunt determinate „de 
apariţia acestuia în textul literar, de organizarea textului în limitele unor rigori ce ţin de 
condiţia de mimesis a literaturii şi de faptul că aceasta reprezintă un act de comunicare 
aparte” (Ibidem).

Literatura este definită, în primul rând, prin condiţia sa de text scris, iar actul 
comunicării presupune o relaţie specifică între scriitor (care îndeplineşte rolul de emi-
ţător) şi cititor (căruia îi revine rolul de receptor). Relaţia dintre emiţător şi receptor 
este univocă, iar emiţătorul nu poate reveni asupra formulării mesajului, de aici rezul-
tând şi „atenţia deosebită acordată modului de codare a intenţiilor comunicative” 
(Ionescu-Ruxăndoiu 1991: 31). Specificitatea acestei relaţii este dată de distanţa care 
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apare în timp şi spaţiu între interlocutori, între autorul/scriitorul care încercă să comu-
nice în scris, prin intermediul operei sale şi cititorul care receptează mesajul (Ibidem).

Numele proprii din operele literare sunt secvenţe ale textului literar şi aparţin 
limbajului poetic. Despre valoarea simbolică a numelor proprii în textul poetic au con-
semnat şi Carmen Vlad şi Emma Tămâian în articolul Numele proprii în dimensiunea 
sintactică a textului poetic: 

Dacă prin valoarea semnică originară a numelor proprii textul poetic se semiotizează, 
creând iluzia unei lumi, în schimb, prin cea simbolică se produce o desemiotizare, 
convenţia primară fiind obliterată. Apoi instituirea unui referent al numelor proprii în 
spaţiul textului, prin noi convenţii referenţiale impuse intradiscursiv, are ca efect rese-
miotizarea poetică a acestuia (Vlad, Tămâian 1990: 153).

Având în vedere recunoaşterea valorii de simbol a numelor proprii din operele 
literare de către cei mai mulţi semioticieni ai culturii, Mariana Istrate consideră (şi sun-
tem în deplin acord cu această idee) „adecvată denumirea de simbonim pentru cate-
goria onomastică pe care o studiază onomastica literară” (Istrate 2000: 11). Mai mult 
decât atât, cercetătoarea propune chiar o redefinire a termenului de onomastică lite-
rară: „ramură a onomasticii care se ocupă cu studiul simbonimelor şi cercetează căile/
modalităţile prin care numele proprii dobândesc în textul literar (poetic) calitatea de 
simbol literar (poetic) (Ibidem).

Nici în Revoluţie culturală personajele nu au nume la voia întâmplării, etichetele 
onomastice pe care le primesc fiind semne ale limbajului poetic a căror expresivitate se 
supune intenţiilor scriitorului de a ironiza, din exil, aşa-zisa revoluţie culturală. Vorbind 
despre scriitorii din exil, Anton Cosma observa că 

Există o mistică a numelor, pe care, în forme mai simple sau mai subtile, mulţi dintre 
autorii exilului românesc o practică în proza localizată în spaţiul românesc (am văzut-o 
şi la Mircea Eliade sau la Vintilă Horia, ca şi la Petru Dumitriu sau Leonid Arcade) 
(1998: 380–385).

La L.  M.  Arcade antroponimele literare îmbracă forma ironiei amare şi a sati-
rei sociale. Pe fundalul revoluţiei culturale socialiste, nume ca Arcadie Ciorap zis 
Plusvaloare („care-i basarabean de la Partid”), cu trimitere directă la doctrina marxistă, 
dar poate şi la expresia a pune bani la ciorap nu este deloc întâmplătoare. Trebuie remar-
cată aici porecla Plusvaloare – internaţionalizarea termenului ar putea trimite la inter-
culturalitate, dar şi prezenţa particulei exemplificatoare zis care atestă recunoaşterea 
poreclei de către ceilalţi. Acelaşi lucru îl putem spune despre prezenţa congolezului 
Bokutu, student la teologie, ştiindu-se faptul că în perioada anilor 70 exista o reală des-
chidere a României către ţările comuniste sau din Africa.

Colegii i se adresează cu o serie de porecle metaforice: Negrilă, Negrescu, Hamite, 
Cuvioase Neam-Neam. Nici numele lui Vodă nu este ales la întâmplare: Vodă Basarab 
sau Basarab I este recunoscut în istorie ca fiind fondatorul Ţării Româneşti. În romanul 
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lui L. M. Arcade el devine simbolul libertăţii. De asemenea, Coco Ipsilanti, cu trimitere 
direct la epoca fanariotă, în cimitir, la Bolta lui Caragea, îşi îndemna strămoşul să le 
vină în ajutor.

Nu trebuie omisă infiltrarea ideii de multiculturalitate cu ajutorul numelor pe 
care le poartă personajele: Coco Ipsilanti, Şloimi Pipirig ş.a.m.d.

După cum se poate observa din exemplele de mai sus, L. M. Arcade foloseşte la 
maximum valoarea de simbol a numelor proprii în Revoluţie culturală. 

4. Antroponimie şi multiculturalitate
Ideea de multiculturalitate sau de pluralism cultural este realizată în romanul 

Revoluţie culturală prin onomastică, mai ales prin antroponimie, subliniind prezenţa 
simultană a mai multor culturi la acţiunea cărţii. Însă, chiar dacă este mai sărac repre-
zentată, şi toponimia îşi are rolul ei deloc neglijabil. În primul rând, spaţiul în care 
urmează să se desfăşoare evenimentele este Cimitirul Grecului, fapt care îi dă prilejul 
scriitorului să suprapună straturi ale istoriei, făcând referire la domnia lui vodă Basarab, 
dar şi la epoca fanariotă („căruţa încărcată de noi cu oasele de fanariot”). De asemenea, 
este prezentată o lume a celor din cripte. Numele sunt greceşti: Zambila Apostolidis, „o 
grecoaică frumoasă, moartă la vârsta de nouăsprezece ani”, Sevastia Caravenţu, Iordache 
Basmangioglu, Sofronica Zaharile, Iorgu Trufandale, dar şi Şiomăriţă Caramangioglu, năs-
cută Durduliu. În ultimul exemplu este vorba probabil de o căsătorie mixtă, dacă ni se 
spune că numele înainte de căsătorie era Durduliu. Vorbind şi depănând amintiri în 
Cimitirul Grecului, studenţii fac trimitere şi la Cimitirul Jidovului din Dorohoi – un alt 
semn de multiculturalitate.

Prin onomastică, romanul lui L. M. Arcade oferă, pe lângă o paletă multiculturală, 
şi una interculturală, accentul punându-se pe deschiderea culturilor identificate aici 
una spre cealaltă, cu scopul de a sublinia mesajul textului. Este vorba de doisprezece 
tineri de naţionalităţi, etnii şi culturi diferite (congoleză, evreiască, ţigănescă, greacă şi 
română), care hotărăsc să facă o revoluţie pentru a împiedica profanarea mormintelor 
şi pentru a salva oasele.

Prezenţa acestor tineri atât de diferiţi între ei în ceea ce priveşte cultura, reli-
gia şi naţionalitatea îi dă prilejul autorului să insereze în text o serie de elemente de 
multiculturalitate. 

Spre exemplu, din grupul celor doisprezece, se desprinde, în primul rând, Bokutu, 
congolezul, un negru de la Teologie, care „vorbea curent româneşte, – prinzând chiar, 
de pe la golanii de la cantină, o pronunţare neaoşă, de mahala”: „Pe acilea nu se trece” 
(s.n.) strigă el apărând baricada (p. 9). La Teologie i se spune Butuc (observăm eti-
mologia populară), iar alţii îi zic „popa Butuc”. „A venit din Congo ca să studieze isi-
hasmul, altcum e Marxist” (p. 12). Ceilalţi studenţi i se adresează cu diverse apelative 
care fac referire la originea şi culoarea lui, dar şi la o oarecare tendinţă de asimilare, 
de raportare la o realitate cunoscută, familiară: „popă Butuc”, „Nea Hamit”, „mucenice 
Neam Neam”, „Ngo-Ngo”, „Ce să faci tu, mă Negrescule, în Congo, singur cuc?”, „Lasă, 
Negrilă, că revoluţionăm noi toate cele sfinte…” Se observă apariţia poreclelor derivate 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  1053

cu sufixe antroponimice Negrescu (Negru +-escu; cunoscându-se faptul că -escu este cel 
mai productiv sufix antroponimic, fiind în acelaşi timp şi marca numelor de familie 
româneşti) şi Negrilă (Negru + -ilă), nelipsind nici numele de bază de la care s-a făcut 
derivarea Negru: „…mişcă Negrule…” (p. 87). Etimologia acestei porecle este uşor de 
identificat, ea fiind practic „la vedere”. Mai mult decât atât, la un moment dat, persona-
jul narator spune: „…negrul…se apucă să urle către bunicu-so pe negreşte…” (p. 15)

Un alt personaj care se încadrează perfect în sfera multiculturalismului este 
Şloimi Pipirig, evreul. Redăm un fragment care surprinde discuţia dintre studenţi: „Mă 
Şlomică, da tu de-un pogrom ciolovec ai auzit? Mai avem 58 de sticle nestricate, le apli-
căm circumciziunea dopului, facem un dezgheţ de Siberie din ce pică şi pe urmă ai să 
vezi tu o descălecare la sânul lui Avram”. Termeni ca pogrom, circumciziune trimit direct 
la cultul iudaic. De asemenea, expresia sânul lui Avram îşi are originea în religia iudaică. 
În textele evreieşti din perioada dintre Vechiul Testament şi Noul Testament, „sânul este 
imaginat ca un loc fericit lângă Avraam, loc care se află în împărăţia lui Dumnezeu” 
(https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nul_lui_Avraam).

Şloimi Pipirig este prezentat ca fiind „de-al nostru, din neam de hahami de la 
Dorohoi”. Prietenii i se adresează cu apelativul hahame. Aşadar este adus în atenţia citi-
torului un alt element al culturii evreieşti. Conform DEX, haham este „persoana care 
taie vite şi păsări după prescripţii rituale mozaice” (https://dexonline.ro/definitie/
haham). Unul dintre personaje i se adresează lui Şloimi Pipirig: „Lasă, mă, haloimăs, 
Dorohoiul…” (p. 24), aducând în prim plan cuvântul haloimăs, care are două sensuri: 
unul ar fi „utopie, vis, fantezie. Idiş haloimes”, iar celălalt, argotic, este acela de gălăgie, 
dezordine. Care este sensul cu care îl foloseşte Arcade Mămăligă va hotărî cititorul.

Cuşer este termenul care se referă la mâncăruri şi băuturi preparate după ritualul 
religiei mozaice.

Elemente ale culturii iudaice sunt introduse şi în evocarea pe care o face Şloimi 
mătuşii Roza de la Dorohoi: „O înflori Şekina şi iarna ca floarea de salcâm, da tu Şloim 
tot să vii la groapa mea ca să plângi şi să cânţi”. Şekina este Slava. Ebraicul Şekina 
înseamnă gloria, adică prezenţa lui Dumnezeu. (http://www.catehezebiblice.ro/luca/
c9-vv28–36/). 

Floarea de salcâm şi salcâmul au o simbolistică aparte în cultura evreilor. Salcâmul 
„este un vechi simbol al imortalităţii şi al esenţei spirituale nepieritoare. Chivotul evre-
ilor a fost făcut din lemn de salcâm placat cu aur” (Evseev 1994: 159).

Simbolul salcâmului se leagă de legenda morţii lui Hiram, constructorul templu-
lui lui Solomon. Legenda spune că Hiram a fost ucis de trei calfe nemulţumite de felul 
în care erau plătite şi îngropat într-un loc ascuns, însemnat de ei cu o ramură de salcâm. 
De altfel, evreii obişnuiau să pună la capătul unui mormânt câte o ramură de salcâm, 
exprimându-şi în felul acesta credinţa în nemurire. În dialogul dintre Şloimi şi mătuşa 
Roza este redată cu emoţie această credinţă în continuarea vieţii după moarte:

Ziceam eu vara la Dorohoi: ʻLasă, tanti Roza, că tu şi moartă ai să-mi trimiţi geaman-
tanu’ cu pască şi cozonac.’ Zicea tanti Roza la Dorohoi: ʻŢi-aş trimite eu, mă zbenghiule, 
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şi alivenci şi cataif, da’ spui tu că moartă o să mai pot?’ Ziceam eu la casa mătuşi-mii 
unde stăteam vara la Dorohoi: ʻ’Lasă, tanti Roza, că te-ajută Rabi Yetzkil de Rădăuţi.’ 
Zicea tanti Roza tot la Dorohoi: A̒sta mi-e bucuria, că o să fie aproape, numa’ la trei 
gropi (p. 25). 

Când Şloimi Pipirig coboară de pe baricade, ceilalţi băieţi îl ovaţionează: „Bravo 
Şloimane, ai fost tare, Macabeule, ne-ai repus Revoluţia pe şine” (p. 50). Acest frag-
ment este un bun prilej pentru scriitor de a introduce un nume cu trimitere la istoria 
evreilor. Macabeii au fost o familie de evrei patrioţi care au luptat pentru eliberarea 
Iudeii, în secolele II–I î.H.

Se întâlnesc apoi două personaje, tată şi fiu, Gurmete şi Iorgu Trufandale, doi 
gurmanzi care găsesc orice prilej pentru a mânca o curcă întreagă friptă, ale căror nume 
sunt asociate cu bucătăria fină franţuzească.

Studentul din anul patru de la Farmacie, al cărui nume nu îl cunoaştem, ştiindu-i 
în schimb porecla, Marconi, pe care şi-a căpătat-o în urma invenţiei sale – gazul fericirii 
– este o altă direcţie spre multiculturalitate. Tânărul poartă numele celebrului inventa-
tor Italian, Guglielmo Marconi, laureat al premiului Nobel pentru fizică în anul 1909.

Se fac trimiteri în text la perioada fanariotă, iar pentru asta scriitorul se foloseşte 
de numele lui Coco Ipsilanti, care caută în cripte pe Mavrocordat şi pe Vodă Caragea. 
De asemenea, tinerii vorbesc despre Mucarelu Mare, prilej pentru o nouă lecţie de isto-
rie şi cultură prin introducerea unui cuvînt de origine turcă, un arhaism Mucarer, care 
înseamnă confirmarea domniilor de către sultan o dată la un an, mucareru mic, sau la 
trei ani, mucareru cel mare.

Pe un fundal politic, presărat cu multe note de durere, neputinţă, alegorie, iro-
nie amară şi pamflet, L.  M.  Arcade reuşeşte să descopere (construind) un filon de 
multiculturalitate care străbate întreg volumul, iar acest lucru are ca punct de plecare 
antroponimia. Nomen est omen, iar într-o operă literară, ca şi în realitate, numele, prin 
chiar forma lui, te pune în relaţie direct cu o anumită realitate culturală. De multe ori 
este suficient să auzi numele şi să ştii cărei culturi aparţine persoana. De exemplu, 
studentul de la conservator, Muţache Pârdelea, are un nume care te duce cu uşurinţă la 
concluzia că aparţine etniei rome, cunoscut fiind şi talentul muzical al acestei minori-
tăţi. Ideea este întărită de porecla care întregeşte formula denominativă: zis Ciocârlie. 
Aflăm pe parcursul romanului că acesta este premiant la contrabas, iar spre final, infir-
mierul Albulescu îl întreabă: „Contrabas, … poţi tu, mă ţigane, să cânţi Ciocârlia la 
contrabas?” (p. 177).

Concluzii 
Multiculturalitatea este o temă foarte ofertantă pentru literatură. Modalitatea de 

inserare a ei în structura operei literare diferă de la autor la autor, fapt ce-i conferă fie-
căruia individualitatea. 

Leonid Arcade Mămăligă este deosebit de original în abordarea acestei teme în 
romanul său Revoluţie culturală. În sfera ironiei şi a pamfletului politic el reuşeşte să 
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aducă în atenţia cititorului nu puţine elemente de multiculturalitate, folosind un instru-
ment simplu şi complex în aceeaşi măsură: antroponimia.

La o primă vedere, multiculturalitatea nu pare a fi evidentă. Dar, pe măsură ce 
pătrundem în adâncimea textului descoperim indicii care trimit la diferite elemente 
culturale, adevărate simboluri ale istoriei sau ale istoriei religiilor, ale credinţelor. 
Şi toate acestea au ca punct de plecare un nume: fie grecesc, congolez, ţigănesc sau 
evreiesc.
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