


   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 7
/2

01
8

80

componente esenţiale ale «liturghiei imperiale», ale acelui 
spectacol desfăşurat după un scenariu savant întocmit, ce 
însoţeste apariţiile în public ale monarhului, spectacol menit să 
dezvăluie participanţilor, prin rituri şi simboluri, prin cuvinte 
şi gesturi, prin aclamaţii, piese de vestimentaţie şi însemne 
măreţia puterii imperiale, originea ei divină, semnificaţia 
politică şi religioasă a actelor împăratului.”. (Tanaşoca 2009: 
143)

Dintre cele două tipuri de literatură de sfătuire4 , 
cea de tip practic, vizând problemele interne sau externe 
ale statului şi cea alcătuită din κεφάλαια, adică dintr-o 
suită de paragrafe în care sunt expuse teme morale şi 
religioase, textul lui Kekaumenos, Sfaturi către Împărat, 
și aparţine primei categorii. Aparţinând literaturii de 
sfătuire, - gen tributar unor stricte convenţii retorice - , 
Sfaturile către împărat denotă un realism seminificativ, 
întrucât sfătuirea este argumentată cu fapte desprinse 
din experienţa vieţii de toate zilele, nu din cărţi, cu 
fapte istorice, de multe ori, precis identificabile. 

Caracterizată prin simplitatea stilului şi prin limba 
folosită, (apropiată de limba vorbită), lucrarea, aşa 
cum Kekaumenos însuşi mărturiseşte, nu era destinată 
publicului larg şi nici nu urmărea să fie o operă artistică, 
ci una practică:

„Eu nu sunt un scriitor...n-am vrut  să alcătuiesc o operă 
pentru public...nu am compus-o în cuvinte elegante...Poate 
cuvintele mele sunt ale unui om simplu, dar dacă le dai atenţie 
cu bună credinţă, tu le vei găsi adevărate.”

Sfaturilor către împărat, - text conceput în formă 
monologică, având ca element central naraţiunea, 
relatarea de fapte reale, - nu le lipsesc totuşi o 
anumită calitate şi  diversitate a vocabularului, factori  
determinanţi pentru reuşita persuasiunii. De pildă, 
caracteristicile formale, cu rol de convingere, care 
intră în alcătuirea formulărilor hortative reprezintă un 

aspect important. Prezentăm aici câţiva indici verbali ai 
retoricii hortativ-persuasive, prin care autorul încearcă 
să stimuleze adoptarea “conduitei” imperiale. Chiar din 
primele rânduri ale Sfaturilor…, autorul îndeamnă: 
„”,  „ să nu faci…”, „îţi spun să…”, „e deosebit de 
folositor să …”, „ fă…”, „ să nu iei în seamă…”, „să 
nu dai, în general, ascultare…”, „dacă vrei…”, „te rog, 
ascultă…”, „aşadar, vezi…”, „de aceea, este necesar 
ca…”, „trebuie  să …”, „…nu spune…”, „să nu doreşti 
să…”, „să nu spui…”, „să ştii…” etc.

Din punctul de vedere al strategiei argumentative, 
Kekaumenos întrebuinţează întrebarea, de câteva 
ori, fie ca mijloc retoric de obţinere a adeziunii 
interlocutorului, fie ca modalitate de justificare sau 
de explicare a enunţului său. În primul caz pe care îl 
menţionăm, întrebarea are rolul de a contesta o stare de 
fapte descrisă într-un enunţ prealabil: „ Prin urmare, 
dacă cinsteşti pe străinul venit din Angheles  cu titlul 
de primikir  sau de strateg, atunci ce titlu militar îi vei 
da romeului?” Sau, întrebarea retorică: „ Dar de ce îi 
numesc pe cei vechi?” în alt loc, întrebarea îndeplineşte 
o funcţie pedagogică, stimulînd cugetarea proprie a 
destinatarului, respectiv a împăratului: „ şi ce privelişte 
vedem noi acum ? - o impunere mai mare de impozit, 
nu numai la obligaţiile cuvenite, ci şi la biruri lipsite 
de importanţă.”  În ultimele două situaţii pe care le 
menţionăm, întrebarea funcţionează ca simplu mijloc 
retoric: „ Dar ce spun eu confruntându-se ?” şi „ atunci 
ce-i de spus?” Nu era neobişnuită nici modalitatea 
prin care autorul introduce o dezvoltare sau încheie o 
relatare, folosind formule stereotipe ca: „Eu îşi voi mai 
spune aceasta...”, „Dacă faci astfel, va fi bine pentru 
tine”.

Relevante pentru conturarea identităţii lingvistice a 
textului sunt formele nominale de adresare, justificate, 
în cazul acestei scrieri, prin normele genului discursiv 
căruia ii aparţine lucrarea. Kekaumenos foloseşte 
formule de adresare ce se înscriu într-un protocol fixat 
cu stricteţe care reglementează raporturile împăratului 
cu supuşii  săi: Stăpâne preacucernic, Împărăţia ta, 
Înălţimea voastră, Luminăţia ta, Puterea ta, Preamare, 
Biruitorul, Marele Basileu, Regele regilor, Preaputernice. 
Superlativul absolut (preaputernic, preacucernic, 
preamare) e folosit pentru a marca specificul solemn al 
adresării şi reprezintă o caracteristică a textului analizat 
şi, totodată, preferinţa pentru modalităţile lexicale 
şi lexico-gramaticale de exprimare a acestui grad de 
comparaţie. Acesta este redat în traducerea românească 
prin prefixul “prea” care apare deosebit de frecvent, 
marcând mai expresiv treapta extremă a unei calităţi, 
adică faptul că s-a trecut dincolo de limita obişnuită a 
acesteia. 

Remarcăm în textul Sfaturilor… o adevărată 
abundenţă de elemente lexicale de origine latină, 
preluate din limba vorbită, la ale cărei resurse autorul 
bizantin nu se sfieşte să apeleze. Acestea nu sunt 
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Kekaumenos ca inferior: 

„Am fost şi eu atunci, luptând pentru împărat, după 
puterile mele. Când am ajuns la Mosinopol, răsplătindu-l pe 
Harald pentru că a luat parte la luptă, împăratul l-a cinstit 
cu titlul de spătar-candidat… Astfel, Harald n-a cârtit din 
pricină că a fost cinstit cu titlul de manglavit  sau de spătar-
candidat, ci mai mult, în timpul domniei lui a păstrat credinţă 
şi prietenie faţă de romei.” (Kekaumenos 1997: 97) 

Un cuvânt preluat din fondul lexical latinesc 
(mandator) este μανδάτωρ13, adică „mesager”, 
„trimis”, „curier”. Termenul desemnează o categorie 
de funcţionari speciali, pe care puterea centrală îi 
trimitea cu diverse misiuni la reprezentanţii puterii din 
provincie. Această funcţie era valabilă şi în cercurile 
militare, mandatarii fiind folosiţi pentru menţinerea 
legăturii dintre comandanţi şi detaşamentele lor. 
Menţionându-l, Kekaumenos se referă la nelegiuirile 
mandatarilor din vremea împăratului Mihail al IV-lea:

„A vrut ca aceste rude  să se îmbogăţească şi le-a dat 
posibilitatea  să jefuiască pe alţii, în timp ce împăratul nu ştia 
nimic despre acest lucru. Şi mandatarii, trimişi pentru vreun 
serviciu, şi ofiţerii imperiali, multă vreme, oriunde întâlneau 
un călăreţ, chiar dacă la han, chiar dacă la drumul mare, 
azvârlindu-l de pe cal sau de pe măgar, îl jefuiau şi fugeau.” 
(Kekaumenos 1997: 98)  

Denumind o funcţie foarte importantă în cercurile 
de la Curte, termenul βέστης  se referă la persoana care 
se ocupa de garderoba împăratului. În limba latină, 
vestire înseamnă „a îmbrăca”. Termenul grecesc apare 
pentru întâia oară în timpul domniei lui Ioan Tzimiskes 
(969-976). În secolul al XI-lea, titlul era acordat, atât 

persoanelor civile, cât şi celor militare, autorul folosind 
termenul în scrisoarea trimisă lui Niculiţă. 

În aceeaşi scrisoare este prezent alt termen de 
provenienţă latină, δούξ, cuvânt întrebuinţat de autor 
pentru a menţiona titlul pe care l-a deţinut străbunul 
Niculiţă.

Termenii împrumutaţi din limba latină sunt în 
mare parte titluri militare. În afara acestora, vorbind 
despre arhonţii flotei, „lacomi şi primitori de daruri”, 
autorul foloseşte un alt cuvânt de provenienţă  latinească, 
ἐξκουσία, însemnând „imunitate financiară”14. În 
latină, excusare are sensul de „a justifica”, şi se regăseşte 
în expresia juridică excusari aliqua re, adică „a fi 
dispensat de ceva”. 

Ultimul termen preluat din fondul lexical latin 
apare în următorul îndemn adresat împăratului:  „Să 
ai maşini de război”, Kekaumenos, folosind pentru 
a numi „maşina de război” - în latină, manganum - 
cuvântul μάγγανον15. 

Apelul la citatul biblic sau la citatul erudit era un 
fapt obişnuit în literatura bizantină, însă Kekaumenos 
nu îl foloseşte prea des. Acesta este întrebuinţat de autor 
pentru a sublinia principiul desăvârşirii dumnezeieşti şi 
pentru a arăta că orice fiinţă umană este supusă greşelii: 
„Nici unul dintre oameni nu este de săvârşit”, nici 
împăratul, precizează autorul, făcând apel la vorbele 
înţelepte ale lui Grigore Teologul pentru a dezbate 
despre vremelnicia soartei: „O clipă de timp, şi multe 
lucruri se vor preschimba.”.

Încheiem parcursul lingvistic, menţionând un 
unica metaforă folosită de către autor în textul Sfaturilor 
către împărat când avertizează cu privire la riscurile pe 
care le presupune înarmarea proastă a flotei de război 
şi incompetenţa comandanţilor  săi: „dacă, zburând în 
văzduh, vulturul şi-ar pierde aripa şi coborâşul nu i-ar 
fi uşor, tot astfel marile corăbii n-ar putea naviga, dacă 
vâslele ar lipsi.”  

Sensul social al atitudinii critice a lui Kekaumenos, 
faptul că el exprimă starea de spirit, critică, a unei 
categorii importante a societăţii bizantine, respectiv, 
aristocraţia militară, conferă unicitate şi valoare operei 
parenetice ca izvor istoric. Ca operă literară originală, 
cu toate că, după cum mărturisea însuşi autorul, i-au 
lipsit „cuvintele elegante”, Sfaturile către împărat rămân 
un text exemplar datorită realismului, a spontaneităţii 
relatării şi a absenţei retoricii, având meritul de a 
dezvălui un anume nivel al limbii greceşti din Evul 
Mediu.

Note:

1. Mihail al VII-lea Ducas (n. 1050 - d. 1090), poreclit 
Parapinakēs (Παραπινάκης), a fost un împărat bizantin 




