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Symbolic value of anthroponymy in the novel Donna Alba by Gib I. Mihăescu

Abstract: The act of naming characters in the novel Donna Alba by Gib I. Mihăescu 
is an obvious way to individualize the respective characters and to unmask their 
notable features or their more or less noble ancestry. In this regard, this paper is a 
semantic and etymological analysis of the anthroponymy in the above-mentioned 
novel. The research aims to illustrate the symbolic meaning and literary function 
of the characters’ names as a way of conveying the message of the literary work. 
Thus, the names of Gib Mihăescu’s characters reflect the values and multicultural 
influences specific to the age depicted in the novel, by virtue of the careful selection 
of the words fulfilling an onymic role, and as a result of the use or phonetic 
adaptation of foreign anthroponyms.
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Introducere
Romanul Donna Alba de Gib I. Mihăescu, fals roman de dragoste, surprinde, de 

fapt, lupta acerbă şi excesiv prelungită a protagonistului pentru un ideal – fixat în per-
soana donnei Alba. În esenţă, Mihai Aspru, eroul cărţii nu o iubeşte pe donna Alba, 
ci ideea pe care şi-a creat-o despre ea, ideea de superlativ al frumuseţii feminine, un 
miraj al frumuseţii exterioare de care se lasă purtat ani în şir (mai bine de un deceniu!), 
fără a-şi angaja în vreun fel sufletul. Iubirea implică sentimente şi cunoaşterea efectivă 
şi afectivă a celuilalt, or, Mihai Aspru, vrăjit de frumuseţea exterioară, nu încearcă o 
apropiere, ci îşi creează o serie de strategii pentru a apărea înaintea femeii (pe care a 
înălţat-o, asemenea romanticilor, pe un piedestal) drept un erou. Această amânare de 
a acţiona trădează un oarecare complex de inferioritate al personajului (care nu face 
parte din rândul aristocraţiei, asemenea femeii adulate), fapt evidenţiat de-a lungul 
operei prin numeroasele meditaţii asupra diferenţelor şi inechităţilor sociale. În plus, 
iubirea declarată pentru donna Alba nu-l împiedică să se implice într-o serie de relaţii 
amoroase cu diverse fete din lumea bună (Lilica Mavrogheni, Voicuţa) sau cu femei 
de moravuri uşoare. În încercarea de a accede la donna Alba, acţiunile sale trădează, de 
fapt, comportamentul unui obsedat, nu al unui îndrăgostit. Însă, departe de a-şi pierde 
firea, el se dovedeşte a fi extrem de lucid şi de abil în atingerea ţelului său. O observaţie 
pertinentă în acest sens este făcută de Laurenţiu Ulici (1982: XXIV):
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Mihai Aspru este singurul dintre obsedaţii lui Gib Mihăescu care nu are viziuni sau 
manifestări denotând o mare tulburare psihică sau cerebrală; este uneori neverosimil 
de lucid, imaginaţia sa nu are nimic din exagerarea ce caracterizează pe obsedaţi, ea 
acţionează în dimensiuni normale în sensul acţiunii eroului, este cu adevărat o imaginaţie 
de detectiv, revelatoare, intuitivă.

Absenţa iubirii a fost sesizată înaintea noastră de Ion Negoiţescu (1997: 282), 
care decelează, pe bună dreptate, ca temă principală a cărţii ambiţia: „Donna Alba nu 
este aşadar simbolul unei iubiri, ci simbolul unei ambiţii – virile ce e drept, dar al cărei 
mobil îl constituie, mărturisit sau nu, snobismul”. În schimb, Nicolae Manolescu (2007: 
206) subliniază faptul că în acest roman nu este atât vorba de snobism, cât despre par-
venitism: „În Donna Alba dorită de Aspru, aristocratismul este esenţial, căci avocatul 
are stofă de arivist. El nu cucereşte Femeia, ci îşi apropriază Aristocrata”. Pe fundalul 
acestei ascensiuni a protagonistului, scriitorul radiografiază societatea bucureşteană 
din anii interbelici, zugrăvind diferite medii sociale şi culturale din această perioadă. 
Sistemul antroponimic utilizat evidenţiază, prin adaptarea fonetică sau prin influenţele 
străine, un spaţiu multicultural şi multietnic.

Protagoniştii – un nume excentric şi un nume comun
Donna Alba 
Personaj eponim, reprezentând, prin excelenţă, frumuseţea feminină, Alba e cea 

care declanşează firul acţiunii. Îndrăznim să afirmăm că numele (care, cel puţin ca pre-
nume, nu este deloc unul comun în cultura românească!) nu a fost ales întâmplător, 
scriitorul intuindu-i valoarea stilistică excepţională şi capacitatea de a evidenţia şi indi-
vidualiza personajul. Christian Ionescu (1993: 30–31) menţionează că numele Albul 
şi Alba sunt foarte vechi în onomastica românească. Forma de masculin, Albul, are o 
familie de derivate foarte bogată şi apare în documentele Ţării Româneşti din 1389. 
Forma de feminin, Alba, este atestată documentar din timpul lui Ştefan cel Mare. Cele 
mai multe forme au valoare de supranume şi desemnează persoane cu tenul de culoare 
deschisă sau, dimpotrivă, cu nuanţă ironică, sunt atribuite persoanelor având tenul sau 
părul de culoare închisă. Anumite forme din familia numelui Albul se foloseau la popu-
laţia romanizată din Dacia înaintea contactului cu slavii. Pentru Albin/Albina trebuie să 
se aibă în vedere o eventuală influenţă catolică, deoarece la catolici acestea reprezintă 
vechi nume calendaristice, care au la bază cognomenul latin Albinus. În onomastica 
contemporană, Alba poate fi un împrumut recent, pe cale cultă, din apus, în special din 
onomastica literară spaniolă. 

Ca o raritate este considerată utilizarea acestor nume cu valoare de prenume. În 
roman, Alba este prenumele protagonistei şi, deşi desemnează un personaj enigma-
tic, pentru că eroului i se dezvăluie treptat aspecte ale chipului său angelic, ca şi cum 
n-ar putea cuprinde odată întreaga-i frumuseţe, observăm că explicaţia i se potriveşte. 
Meditând asupra părului său în mai multe rânduri, Mihai Aspru face, la un moment dat, 
următoarea observaţie în privinţa culorii: 
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E aproape blond, un blond cenuşiu, care sub intensităţi felurite de lumină poate 
lua aspecte felurite; dar, liber de orice văl, e blond cenuşiu, un cenuşiu mătăsos şi 
schimbător, care dă o paloare anume, un mat sobru şi distant exuberanţei de alb din 
figură, atenuând astfel şi întunecimea, atât de pronunţată când e adumbrită de boruri a 
ochilor (Mihăescu 2009: 152).

Alba exercită o fascinaţie puternică nu doar asupra protagonistului, ci asupra 
tuturor cu care intră în contact, dovadă că atunci când apare într-o încăpere atrage toate 
privirile. O explicaţie dată în Dicţionarul de simboluri (Chevalier şi Gheerbrant 2009: 
55) este următoarea: „Albul se situează fie la începutul, fie la capătul vieţii diurne şi al 
lumii manifestate, ceea ce îi conferă o valoare ideală, asimptotică”. Or, e neîndoielnic 
faptul că, pentru Mihai Aspru, Alba reprezintă o întruchipare a idealului de Frumos.

Cuvântul donna are o evidentă funcţie individualizantă şi mitizantă. El este folo-
sit exclusiv de erou, în meditaţiile sale asupra femeii care ia, în gândurile lui, proporţiile 
unei zeiţe. Este, în fond, o modalitate a protagonistului de a şi-o apropria, fiind singurul 
care foloseşte acest apelativ, şi doar în intimitatea fiinţei sale, dar şi de a şi-o îndepărta, 
conferindu-i un nou titlu nobiliar, cu iz italian. Marea aristocrată Alba Şerban, pentru 
toţi cunoscuţii, devine în reveriile lui Mihai Aspru donna Alba, apelativ deconspirat 
doar spre finalul romanului într-una dintre vizitele Albei la locuinţa tânărului avocat 
Aspru. În Dicţionarul italian-român (Lăzărescu 2002: 84), termenului donna îi sunt 
atribuite următoarele sensuri: 1. femeie; 2. soţie; 3. stăpână; 4. femeie de serviciu. 
Deşi termenul are o sferă largă de cuprindere, tindem să credem că semnificaţia pe 
care autorul i-o dă şi pe care ne-o dezvăluie, de altfel, în repetate rânduri în roman, 
este aceea de stăpână. În chip voluntar, eroul i se supune, se transformă în robul ei şi se 
antrenează într-o serie de acţiuni pe care nu i le pretinde nimeni. În fond, după cum am 
mai precizat, inconştient sau nu, el devine sclavul Idealului de Frumuseţe. La stupoarea 
femeii, auzindu-se interpelată în acest fel, protagonistul îi oferă următoarea explicaţie, 
în măsură să reveleze şi cititorului natura obsesiei sale:

Donna Alba e personajul care mi-a răsărit în suflet, atunci, demult, sunt unsprezece ani 
aproape, când aţi trecut pe lângă mine pentru întâia oară... De atunci a rămas în visurile 
mele ca un prototip, ca o existenţă suprareală spre care trebuie să tinzi, fiind condamnat 
a n-o ajunge niciodată... De aceea, orice pată persistând pe această strălucire de soare a 
gândului meu m-ar durea cumplit, mi-ar întuneca umila mea existenţă, mi-ar goli cerul 
de zei... de zeul suprem... (Mihăescu 2009: 343).

Mihai Aspru
Spre deosebire de numele excentric al eroinei, numele pe care-l poartă protago-

nistul este unul des întâlnit în cultura noastră şi în cea europeană, despre care Christian 
Ionescu (1993: 210) precizează:

Unul dintre cele mai frecvente şi răspândite prenume din onomastica popoarelor 
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europene (şi nu numai a lor), Mihail corespunde unui vechi nume ebraic Mikael, purtat 
de numeroase personaje biblice. [...] Primele atestări documentare, la români, datează 
din sec. 15 [...]. Devenit foarte frecvent şi răspândit în toate regiunile ţării, Mihail strânge 
în jurul său numeroase forme, hipocoristice, derivate, fie preluate de la popoarele vecine 
sau mai îndepărtate (în epoca modernă), fie creaţii româneşti.

Alegerea acestui nume pentru protagonist aminteşte de două situaţii des întâl-
nite în tradiţia românească. Pe de-o parte, selectarea unui nume calendaristic, care, în 
secolele trecute, constituia o obligativitate din partea bisericii, acceptată cu uşurinţă de 
părinţi, întrucât se presupunea, ca astăzi, de altfel, că sfinţii „pot oferi o anumită protec-
ţie oamenilor” (Ionescu 1993: 31), reprezintă o opţiune a părinţilor şi în zilele noas-
tre. Pe de altă parte, tatăl eroului poartă un nume înrudit cu al său, Mihalache, ceea ce 
reprezintă, din nou, o manieră specifică de botez a copiilor după prenumele purtat de 
părinţi. Însă acest prenume, deşi vorbeşte despre o tradiţie în onomastica românească, 
nu are neapărat o valoare simbolică pentru individualizarea personajului sau carac-
terizarea sa, decât, poate, de a sublinia, distanţa dintre el şi Alba. Nu acelaşi lucru se 
poate afirma despre numele de familie ales de scriitor pentru eroul său – Aspru. Iorgu 
Iordan (1983: 39) indică etimologia cuvântului: latinescul Asper, dar aminteşte şi de 
sensul substantivului aspru: „monedă mică de argint”, fără a menţiona provenienţa din 
neogreacă: aspron (DEX online, s.v.). Amintim aici şi sensurile figurate ale cuvântului 
aspru: „Care nu cunoaşte indulgenţa, neînduplecat, riguros, exigent, sever” (DLRLC 
1955–1957, apud DEX online, s.v.). Toate aceste explicaţii concordă cu firea extrem de 
autoritară a doctorului Mihalache Aspru, ceea ce duce la o fisură în relaţia tată-fiu şi con-
tribuie la vagabondajul eroului de la începutul cărţii. Singura care are rolul de a-l îndu-
pleca pe doctor şi a media relaţia dintre cei doi este mama eroului, fire calmă şi blândă. 
Considerăm că, şi în privinţa eroului, antroponimul folosit are rol caracterologic, chiar 
dacă nu i se potrivesc toate atributele, în special la începutul cărţii. Dar acest lucru este 
absolut firesc, pentru că Mihai Aspru, departe de a reprezenta un tip fix, este un perso-
naj surprins în devenire: hoinarul lipsit de planuri de la începutul cărţii nu are nimic în 
comun cu renumitul avocat din final. Din momentul în care este lovit de morbul zeiţei 
Alba, protagonistul este neînduplecat în toate acţiunile sale: stă zile întregi la pândă în 
faţa casei Albei; devenind secretarul lui Radu Şerban, îşi îndeplineşte toate sarcinile cu 
scrupulozitate; pierde nopţi întregi cu Raul – vărul Albei – şi cu Preda Buzescu doar 
pentru a afla amănunte din biografia femeii; urmăreşte cu maximă rigurozitate dosarul 
Ypsilanţilor, în speranţa de a găsi un aspect neluat în calcul de Georges Radu Şerban 
– avocatul care s-a ocupat de proces; în actul de recuperare a scrisorilor Albei, aflate, 
fraudulos, în posesia lui Preda Buzescu – fratele destinatarului epistolelor – eroul trece 
cu vederea scurtele momente de remuşcare, fiind capabil să recurgă la orice gest pentru 
atingerea obiectivului său. Ceea ce ne uimeşte la acest personaj, pe lângă perseverenţa 
extraordinară, este răbdarea sa de fier: de exemplu, în cazul dosarului Ypsilanţilor, trec 
doi ani din momentul în care îşi fixează acest scop până la a-l pune în practică, iar pentru 
a ajunge la donna Alba aşteaptă mai mult de un deceniu. În fapt, el nu aşteaptă efectiv, ci 
îşi trăieşte viaţa în umbra acestui ţel şi, profesional, iese învingător. 
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Nume-paravan întrebuinţate de protagonişti
Donna Alba poate fi considerat şi un roman al măştilor, întrucât multe dintre per-

sonaje acţionează sub o identitate falsă. Protagonistul însuşi este un veritabil histrion, 
multe dintre faptele sale ascunzând intenţii doar de el ştiute: la Georges Radu Şerban 
se angajează doar pentru a fi în proximitatea donnei Alba, prietenia cu Raul trădează tot 
intenţia de a cunoaşte aspecte din viaţa aceleiaşi femei, iar apropierea de Preda Buzescu 
se face cu scopul de a dezlega toate misterele din jurul Albei. Astfel, personajul recurge 
la o dublă identitate: la reşedinţa Şerban, la tribunal, în garsoniera sa din parcul Filipeni, 
avem a face cu Mihai Aspru, în vreme ce, în mansarda block-house-ului în care îşi duce 
veacul Preda Buzescu, se prezintă drept Constant Bănicel – comis voiajor la Electric 
Counting House. Putem presupune că scriitorul a avut în vedere sensul adjectivului 
constant: „care rămâne neschimbat, invariabil, statornic” (DEX online, s.v.), sens amintit 
şi de Christian Ionescu (1983: 89), având în vedere caracterul ferm al personajului 
în atingerea ţelului său. Un lucru demn de semnalat aici este acela că această formă a 
prenumelui Constantin ilustrează o influenţă franceză. Numele de familie Bănicel este 
considerat de Iordan (1983: 55) un diminutiv de la antrop. Bănică < Banu < ban ‘rang 
boieresc’, referindu-se şi la top. Bănicel din Ardeal. Cel mai probabil, numele a fost ales 
fără a se ţine cont de semnificaţia sa, întrucât, folosindu-se de această identitate, prota-
gonistul nu face trimitere la niciuna dintre explicaţiile oferite de Iorgu Iordan. 

Un antroponim neoficial (pentru definirea sintagmei, vezi Daiana Felecan 2014, 
20181) des întrebuinţat în roman, prin care eroul se autodefineşte făcând referire la 
deznădejdea provocată de inutilitatea multora dintre actele sale, este Don Quijote din 
Zăreni sau Don Quijote de pe Cerna. Modalitatea de alcătuire a acestui supranume este 
simplă: antroponimul personajului eponim al romanului lui Miguel de Cervantes, cu 
care se identifică, în multe privinţe, eroul nostru, este urmat de un toponim (Zăreni/
Cerna) prin prepoziţia din, respectiv prepoziţia compusă de pe, care îi indică originea. 
Don Quijote reprezintă, aşadar, un simbol preluat din literatura universală şi amplasat 
de scriitor în spaţiul românesc.

În calitate de binefăcătoare a fiicei lui Preda Buzescu, căreia îi trimite periodic 
bani pentru plata pensionului, donna Alba foloseşte numele Mănescu. Numele apare 
prima dată în roman pentru a-l desemna pe Radu – secretarul avocatului Georges Radu 
Şerban şi apropiat al acestuia. Aşa că putem presupune că a fost ales fără a i se atribui 

1 „În practica denominativă curentă se disting două modalităţi verbale de identificare 
nominală a referentului:

– una «naturală», reperabilă în cadrul procesului de numire propriu-zisă, convenţională, 
oficială, canonică, standard, având ca produse antroponimele convenţionale/oficiale/canonice/stan-
dard şi

– alta «motivată», reperabilă în cadrul procesului de numire derivată, neconvenţională, 
neoficială, necanonică, non-standard, având ca produse antroponimele neconvenţionale/neoficiale/
necanonice/non-standard. […] Am distins următoarele categorii de antroponime neconvenţionale: 
porecla, supranumele, nickname-ul, pseudonimul, hipocoristicul, numele individual şi de grup în curs 
de antroponimizare” (Felecan 2014: 17, 19).
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o valoare simbolică, doamna Alba Şerban apelând la el doar pentru că îi era foarte la 
îndemână. Trebuie să subliniem, însă, că prin originea lui, un derivat cu suf. -escu de la 
antrop. Manea (Iordan 1983: 298), numele de familie Mănescu se încadrează în catego-
ria antroponimelor româneşti, comune.

Numele descendenţilor nobiliari
Deşi nu are la adresa romanului Donna Alba foarte multe cuvinte de laudă, 

George Călinescu (2003: 680) îi găseşte totuşi un mare atu – acela de a descrie cât mai 
verosimil aristocraţia:

Aristocraţii lui Gib I.  Mihăescu sunt mai subtili, mai aproape de realitate. Ei sunt 
fără putere în societate, uneori săraci, mai adesea detracaţi şi abjecţi, dar au noţiunea 
puternică a valorii sângelui lor. În faţa unui aristocrat în stare de ebrietate, eroul de 
origine umilă simte că talentul, averea, puterea nu vor fi niciodată în stare să modifice 
mentalitatea castei, mândră de simpla ei existenţă, şi că în ebrietate însăşi aristocratul 
păstrează sentimentul valorii lui. [...] Intuiţia lui Gib I. Mihăescu, ieşită dintr-o secretă 
ostilitate, e mai aproape de adevăr, întrucât o clasă se apără nu prin meritul indivizilor 
săi (merit care e anarhic, indecent), ci prin ireductibilitate, prin închiderea porţilor. 
Nu există aristocraţi, există o aristocraţie. [...] Gib I. Mihăescu a făcut o operă măcar 
sociologiceşte adâncă.

Alba însăşi face parte din vechi familii de aristocraţi: Ruset, după tată (pe care 
ei îi place să-l scrie Russet – ceea ce denotă, cel mai probabil, o influenţă franceză), 
Ipsilant/Ypsilant, după mamă. Referindu-se la numele Ruset, N.  A.  Constantinescu 
(1963: 363) precizează că este numele purtat de familia Rosetiştilor în sec. XVI–XVIII, 
modificat în Roset la începutul secolului al XIX, apoi în forma italiană, Rosetti, uzuală, 
în acelaşi secol. În DEEX (2009: 921), la numele Ipsilanti găsim următoarea explicaţie: 
„familie de fanarioţi, dintre care cei mai importanţi sunt: Alexandru I, domn al Ţării 
Româneşti şi al Moldovei (a doua jumătate a sec. al XVIII-lea); Constantin I, domn al 
Moldovei şi al Ţării Româneşti (sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea)”. 
Este cert faptul că scriitorul se referă la aceste familii, dovadă şi observaţia referitoare 
la vărul primar al Albei, Raul, despre care ne spune că este „descendent de domn şi 
de beizadea” (Mihăescu 2009: 68). Ea însăşi o victimă a desproprietăririlor, Alba se 
căsătoreşte cu Georges Radu Şerban – „boier vechi şi domn creştin, apărător al dez-
moşteniţilor soartei” (Mihăescu 2009: 50). După cum menţionează Christian Ionescu 
(1993: 147, 149, 150), George face parte din familia numelui Gheorghe, provenit din 
limba greacă, şi se situează pe locul 3–4 în onomastica noastră după bogăţia de forme, 
hipocoristice şi derivate. Pe lângă aceste forme create în română, există şi împrumu-
turi numeroase din diverse limbi, în secolul al XIX-lea şi, mai ales, în secolul al XX-lea 
manifestându-se, cu precădere, influenţa apuseană (franceză, italiană, dar şi spaniolă, 
germană, engleză), despre care autorul citat precizează că reprezintă o caracteristică 
esenţială a onomasticii noastre moderne. Modernizarea onomasticii începe printr-o 
„operaţie de latinizare” a numelor: Gheorghe devine Georgiu, după latinescul Georgius. 
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Forma George reprezintă o influenţă apuseană, preferată în mediile urbane şi folosită 
concomitent cu forma veche Gheorghe în mediile rurale.

Numele soţului Albei respectă ortografia franceză, nu cea românească, prin ata-
şarea consoanei finale -s. De altfel, preferinţa pentru ortografierea specifică limbii fran-
ceze este vizibilă şi în cazul altor nume din roman, nume care denumesc tot personaje 
din lumea bună, din vechi familii nobiliare. Este cazul lui Raul, vărul primar al doam-
nei Alba, care preferă scrierea şi pronunţia franţuzească Raoul şi care, în plus, alege 
să comunice în limba franceză, şi al Voicuţei, care îşi ortografiază numele Voicoutza. 
Aceasta reprezintă o continuare a tradiţiei existente de la începutul secolului al XIX-lea, 
când, în familiile din lumea bună, influenţa franceză era o caracteristică a limbajului. Al 
doilea prenume al reputatului avocat, Radu, este unul important, purtător de valoare 
simbolică, ales intenţionat de scriitor pentru a-i sublinia personajului obârşia nobili-
ară. Fiind împrumutat de la slavi, conform precizării lui Christian Ionescu (1983: 239, 
240), numele este „de veche tradiţie în onomastica noastră, frecvent şi cu largă răs-
pândire”, mai mult, antroponimul a fost utilizat „iniţial probabil în familiile boiereşti, 
devenit nume specific voievodal în Ţara Românească (între c. 1377–1669 a fost purtat 
de nu mai puţin de 12 domni)”, printre care este enumerat şi Radu Şerban, la care scri-
itorul Gib I.  Mihăescu face trimitere în mod constant. În articolul consacrat nume-
lui Şerban, Christian Ionescu (1983: 263, 264) face următoarea menţiune: „Şerban se 
încadrează în seria reluărilor din vechea onomastică a românilor, nume preţuite astăzi 
datorită capacităţii lor de a evoca trecutul istoric”. Este cert faptul că opţiunea scriitoru-
lui pentru numele Şerban s-a făcut în baza acestei motivaţii. Mai jos, autorul citat men-
ţionează cu privire la acest nume şi la forma Şerb că „erau purtate numai în familiile de 
boieri şi mari boieri, chiar membri ai sfatului domnesc. [...] În Istoria Ţării Româneşti 
sunt cunoscuţi trei domni cu numele Şerban”. Iată o mărturisire a protagonistului de o 
evidentă relevanţă pentru afirmaţiile de mai sus:

Numele lui, care pe mine mă tulbura într-un chip deosebit, asemeni avea rezonanţă 
istorică. Radu Şerban, numele de familie, căci îl purta aşa întreg după al domnului, care 
pretindea că-i fusese strămoş, stricat însă de prenumele personal, franţuzit după obiceiul 
clasei din care făcea parte: Georges Radu Şerban (Mihăescu 2009: 42).

Un alt nume sonor în roman este Buzescu, reprezentat prin cei doi fraţi: Tudor 
Buzescu – rival politic al avocatului Georges Radu Şerban, amant al doamnei Alba, 
mort în duelul cu soţul acesteia, şi Preda Buzescu – imagine a nobilului declasat, care, 
după ce a tocat toată averea părinţilor, îşi duce veacul într-o clădire sordidă şi apelează 
la mijloace improprii pentru a subzista, şantajând-o pe doamna Alba cu scrisorile pe 
care le deţine în mod fraudulos. Numele Buzescu trimite la o familie de boieri olteni 
cu rol istoric important în sec. XVI–XVII (Constantinescu 1963: 226; DEEX 2009: 
877). Tudor Buzescu este purtătorul unui prenume cu veche tradiţie, „folosit frecvent 
de vechii greci cu mai multe secole înaintea erei noastre şi păstrat în onomastica tuturor 
popoarelor europene, sub diverse forme” (Ionescu 1983: 276). În onomastica noastră, 
numele pătrunde „fie pe cale cultă din izvoare scrise, fie pe cale orală, de la popoarele 
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slave vecine, adăugând apoi şi alte influenţe, dar mai ales diversele şi numeroasele vari-
ante apărute pe teren românesc” (Ionescu 1983: 276). Pentru Preda Buzescu, moti-
vaţia explicită a autorului este tot istorică, acesta fiind considerat un descendent al lui 
Preda Buzescu, „căpitan al lui Mihai Viteazu” (Mihăescu 2009: 131), care a pătruns în 
literatură, fiind protagonist al unei poezii de Dimitrie Bolintineanu, din ale cărei versuri 
citează mai multe personaje ale cărţii. Însă, pe măsură ce cunoaştem mai bine persona-
jul, identificăm şi o funcţie ironică a numelui pe care-l poartă prinţul declasat şi care nu 
are nimic din măreţia înaintaşului său. 

Tot vlăstare de domnitori sunt Lilica Mavrogheni, prezenţă feminină din viaţa 
eroului, şi Scumpa Caragea, provenind din familii de boieri şi domnitori de origine 
greacă. 

Block‑house‑ul Matildei Sola – spaţiu multicultural şi multietnic
Imobilul în care locuieşte Preda Buzescu şi în care se mută protagonistul Mihai 

Aspru, sub identitatea falsă Constant Bănicel, este o imagine clară a decadenţei, un 
spaţiu, prin excelenţă, multicultural şi multietnic, populat de o lume pestriţă (femei 
de moravuri uşoare: Aurica şi Irma; prinţul decăzut, cu figură eminesciană, Preda 
Buzescu; pictorul Saşa; studenta Constanţa, artista Marieta, Clara Cosâmbeanu şi 
Mitzi Szeckelly, despre care autorul nu ne oferă niciun indiciu în privinţa ocupaţiei lor). 
Cei mai mulţi dintre locatari, fără a avea un rol major în economia textului, cu excepţia 
Irmei şi a Auricăi, ilustrează ideea că Gib Mihăescu radiografiază societatea românească 
interbelică la toate nivelele, folosind un sistem antroponimic cu multiple influenţe stră-
ine. Unora le indică însuşi autorul originile, subliniate, de altfel, prin nume: astfel, pro-
prietara imobilului, Matilda Sola, are o dublă origine: italiancă după tată şi austriacă 
după mamă, pictorul Saşa Menserossi este sârb, Irma Caraczony este de etnie maghiară, 
de aceeaşi etnie putem presupune că este şi Mitzi Szeckelly. Aurica Botez, Constanţa 
Băbeanu şi Marieta Beculescu sunt de etnie română.

Concluzii
În absenţa unor mărturisiri ale scriitorului în acest sens, nu putem afirma cu cer-

titudine care este motivaţia din spatele sistemului denominativ al personajelor, putem 
însă presupune că, dacă anumite antroponime au fost alese oarecum aleatoriu, altele 
au valoare simbolică, venind în sprijinul evidenţierii semnificaţiilor textului. Este cu 
siguranţă cazul donnei Alba, care, atât prin numele excentric, cât şi prin termenul indi-
vidualizant donna, devine figura proeminentă a romanului, mobilul acţiunilor pro-
tagonistului timp de unsprezece ani. Numele de familie utilizate au rolul de a ilustra 
un spaţiu multicultural şi multietnic (pe lângă cele amintite până acum, apar în text şi 
nume ruseşti: domnul Petrov şi soţia sa, dansatoarea Olga Petrovna, baroneasa Kulikova, 
englezul Oswald), însă locul cel mai însemnat este ocupat de aristocraţia pe care eroul 
o urmăreşte cu o uşoară ostilitate şi în care se integrează treptat. În plus, antroponi-
mele scot în evidenţă o serie de influenţe străine (influenţa franceză, în cea mai mare 
măsură, dar şi spaniolă, greacă, maghiară, italiană), care au marcat, de-a lungul timpului, 
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onomastica românească. O altă caracteristică a sistemului denominativ gibmihăescian 
este prezenţa hipocoristicelor: Anişoara, Smărăndiţa, Voicuţa, Lilica, Aurica (Riri) şi a 
derivatelor: Băbeanu, Buzescu etc.
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