
UNIVERSITATEA DE STAT DIN COMRAT 

CATEDRA DE FILOLOGIE ROMÂNĂ 

 

 

 

 

LIMBĂ ETNIE 

COMUNICARE 
 

 

 

CULEGERE DE ARTICOLE 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 

7 SEPTEMBRIE, 2015 

 

EDIŢIA a  III- a  

 

 

COMRAT  - 2016 

 



2 
 

CZU [811.135.1'243+821.09]:37.0(082)=00 

 

 

 

COMITETUL DE REDACŢIE 

 
Burlacu Alexandru, prof., dr. hab., AŞM 

Apetri Dumitru, conf. univ., dr., AŞM 

Cuţitaru Natalia, conf. univ., dr., USC 

Mititelu Oxana, conf. univ., dr., USC  

 

 

„Limbă Etnie Comunicare”, conferinţa ştiinţifică 

internaţională (3; 2015; Chişinău). Culeg. de art. elab. în baza 

comunic. la Conf. şt. intern. Ed. a 3-a, 7 septembrie, 2015/com. 

red.: Burlacu Alexandru [et al.]. – Comrat: US Comrat, 2016 

(Tipogr. „A &V Poligraf‖)  – 327 p.  

 

 

 

 

ISBN 978-9975-83-015-7 

[811.135.1'243+821.09]:37.0(082)=135.1=111=133.1 

L 62 

 

 

 

 Materialele publicate în acest volum reflectă punctul de 

vedere al autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui 

articol aparţine în exclusivitate semnatarului 

 



3 
 

SUMAR 

Vicol Nelu, Voloh Lilia  

Aspecte ale identităţii prin limbă şi prin educaţie............................7 

Burlacu Alexandru 

Câte generaţii, atâţia Eminescu...............................................................17 

Begioni Louis 

Les paradoxes de la situation linguistique de l‘Italie en Europe............30 

Cuţitaru Natalia 

Autonomia esteticului între subversivitate şi conformism.....................48 

Botnari Valentina, Stah Diana, Roşca Elena  

Aprofundarea lexicului copiilor preocupare a educaţiei de calitate…....58 

Ianioglo Maria  

Comunicarea didactică - modalitate fundamentală de interacțiune 

psihosocială.............................................................................................65  

Apetri Dumitru 

Versiuni ruseşti din poezia blagiană……...............................................71 

Mititelu Oxana 

L‘univers totalitaire et certaines incursions dans la prose de la bessarabie 

contemporaine.........................................................................................85 

Mîsliţchi Valentina  

Formarea continuă a competenţelor lingvistice la viitoarele cadre 

didactice………....................................................................................101 

 

 



4 
 

Savin Ruslana 

Impactul stilurilor de comunicare în  soluţionarea conflictelor cu 

bineficiarii educaţiei.............................................................................108 

Popţova Alla 

The image of the getae  and the dacians and its evolution……………116 

Nedu Ludmila 

Problemele în procesul de comunicare.................................................121 

Mutcoglo Galina 

Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de 

limba şi literatura română ....................................................................125 

Zaharia Viorica  

Autobiografismul dramaturgiei lui Dumitru Crudu..............................129 

Caraman Vlad  

Constantin Stere. Tiparele bildungsromanului.....................................135 

Axentii  Ioana 

Dezvoltarea carierei profesionale în contextul teoriei învăţării 

sociale...................................................................................................141 

Axentii Victor 

Mijloace de exprimare a aspectualităţii în limba română.....................148 

Negrescu-Babuş Inna  

Manifestări ale interferenţei lingvistice în graiuri româneşti din mediu 

diglosic..................................................................................................157 

Stratan Nadejda 

Comunicarea interpersonală şi neurofiziologia emoţiilor….................169 

 



5 
 

Botezatu Liuba, Zlatova Elena  

Intetransdisciplinaritatea la orele de limba română în şcoala 

alolingvă..............................................................................................176 

Răileanu Viorica  

(An)agramatizare antroponimică..........................................................183 

 Baraga Victoria 

Timpul circular la Jorge Luis Borges...................................................188 

Ivancu Ovidiu 

Mit, utopie, modernittate ……….........................................................196 

Şimanschi Ludmila 

Ficţiuni morale totalitare în construcţiile romaneşti contemporane.....203 

Botezatu Liuba 

Modalităţi  de  interferenţă logico-semantică  în textul  literar.............211 

Ivanov Nadejda  

Jocul identităţii şi alterităţii în romanul Nuntă în cer de Mircea 

Eliade………........................................................................................220 

Zidaru Marian 

Valoroasele contribuţii ale două personalităţi de origine găgăuză la 

dezvoltarea studiilor de turcologie şi balcanologie românească: Mihail 

Gublogu şi Nicolae Ceachir..................................................................233  

Balova Marina 

Probleme ale predării articolului, ca fenomen lingvistic, în şcoala cu 

instruire în limba rusă...........................................................................242 

  



6 
 

Stratan Mihai 

Comunicarea prin tehnologii informaţionale........................................249 

Mitioglo Viorica  

Coraportul: enunţ- text- intertext  la educaţia lingvistică.....................256 

Ivanov Constantin 

Imaginea spiritului răuvoitor în romanul Maestrul şi Margareta de 

Mihail Bulgakov...................................................................................264 

Radu Corina 

Protecţia copiilor din familiile temporar dezintegrate …………….....276 

Stratan Valentina 

Comunicarea asistentului social în relaţia  cu beneficiarul...................282 

Laşcu Lilia, Bold Victoria 

Impactul adaptării şcolare asupra reuşitei elevilor de vârstă şcolară 

mică.......................................................................................................287 

Ostaş Lidia 

Procesul de învăţare a limbii române de către preşcolari: provocări şi 

rezultate.................................................................................................300 

Mititelu Oxana  

Modelul „omului nou‖ protagonist al organelor de represiune 

comunistă..............................................................................................306 

Momescu Mona 

Predarea limbii române ca limbă străină în sistem hibrid.....................315 

Cuţitaru Natalia 

Subversiunea - dominanta ethosului exilatului.....................................321 

 



7 
 

С.Z.U.: 81:37 

Vicol Nelu, conf.univ., dr. 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Voloh Lilia, profesoară, gr.did. I. 

Colegiul de Ecologie, Chişinău 

Republica Moldova 

 

ASPECTE ALE IDENTITĂŢII PRIN LIMBĂ ŞI PRIN 

EDUCAŢIE 

 Pedagogia eficientă este cea care dă posibilitatea fiecăruia să fie 

inteligent şi de aceea are grijă de a ţine seama de preferinţele cerebrale 

ale celor care învaţă, de a le permite să înţeleagă în conformitate cu 

modurile ce le sunt specifice. Acest lucru este important fiind o dovadă 

de inteligenţă şi din partea celui care predă. Pedagogia eficientă, 

subliniază Mihaela Roco
1
, este cea care se adresează în diferite momente 

creierului în totalitatea lui şi nu doar uneia dintre zonele lui [sistemul 

cortical stâng (CoS – limbaj, analiză, raţionament, direcţionalitate etc), 

sistemul cortical drept (CoD – asociaţii, cazuri concrete, imaginaţie, 

relaţii nondirective etc.)]. 

 În contextul celor menţionate, în literatura profesională se 

prefigurează şi tipurile sinelui
2
 corespunzătoare modurilor de 

funcţionare  a sectoarelor cerebrale (Limbic stâng, Limbic drept), şi 

anume: sinele raţional – CoS; sinele sentimental – LiS; sinele 

experimental – CoD; sinele centrat pe securitate – LiD, în conformitate 

cu tabelul de mai jos (după N. Herman):  

Tipurile sinelui corespunzătoare celor patru sectoare cerebrale 

Sinele raţional 

(CoS) 

Sinele 

sentimental 

(LiS) 

Sinele 

experimental 

(CoD) 

Sinele centrat 

pe securitate  

(LiD) 

Analizează 

Calculează 

Este logic 

Este critic 

Este realist 

Sensibil faţă de 

alţii 

Îi place să 

predea 

Îi place să 

Deduce 

Îşi imaginează 

Speculează 

Îşi asumă riscuri 

Este impetuos 

Acţionează 

preventiv 

Stabileşte 

procesuri 

Rezolvă 

                                                             
1 Roco M., Creativitate şi inteligenţă emoţională. – Iaşi, Polirom, 2004, p. 73-88 
2
 Vezi şi: Jung C.G., Les types psychologiques. – Paris, PUF, 1993 
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Îi plac 

numerele 

Se pricepe la 

bani 

Este bine 

informat 

atingă 

Este de ajutor 

Este expresiv 

Este emoţional 

Vorbeşte mult 

Simte  

Încalcă regulile 

Îi plac surprizele 

Este curios / Se 

joacă 

probleme 

Este de 

încredere 

Organizează 

Este îngrijit 

Este punctual 

Planifică 

Aceste moduri de funcţionare a sectoarelor orientează persoana 

spre  aspectele comunicării în relaţiile interpersonale. 

 Trebuie punctat că principalul motiv al comunicării este tendinţa 

individului om de a se actualiza pe sine prin limbaj urmărind scopul de  

„a se descoperi‖ în faţa altora şi de a deveni ceea ce este potenţial. 

Comunicarea este imanentă fiecărui individ aşteptând condiţii şi 

modalităţi optime pentru a fi eliberată şi a fi exprimată. 

 În contextul comunicării actuale, oriunde s-ar afla, omul se 

identifică datorită limbii,  mai bine zis, îşi confirmă în faţa tuturor 

identitatea sa naţională, conştiinţa sa lingvistică. Identitatea, scria Mihai 

Eminescu, este materia primă a destinului nostru [...], substanţa din care 

noi ne alcătuim un portret care trebuie să fie mereu asemănător cu noi 

înşine şi în acelaşi timp pe potriva veacului şi a lumii în care ne aflăm. 

Şi popoarele cu destin istoric nu sunt popoare care adorm într-o 

identitate gata făcută, ci popoarele care sunt capabile în permanenţă să-şi 

alcătuiască un portret şi să nuanţeze identitatea în funcţie de un context, 

fără ca prin aceasta să fie ipocrite sau oportuniste
3
. 

 Identificarea identităţii este o problemă a metodei care e şi 

metoda problemei; este vorba aici despre definiţie care trebuie înlocuită 

cu definire (o suită deschisă de definiţii punctuale) în problema 

identităţii
4
. În relevarea ideii identităţii naţionale, accentul trebuie plasat 

de pe natura termenilor pe relaţiile dintre ei. Această plasare este 

sugerată de acel „sâmbure tare‖, profund, tainic, misterios, despre care 

vorbea Eminescu, mereu în schimbare prin relaţionarea variabilelor 

timp-spaţiu, dar mereu acelaşi. O astfel de identitate devine una şi 

puternică, şi originală. 

                                                             
3
 Eminescu M., Fundamentarium. – Bucureşti, ESE, 1981, p. 88 

4
 Tiutiuca A., Literatură şi identitate. – Galaţi, Europolis, 2004 
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 Limba reprezintă expresia conştientă a individualităţii şi de 

aceea identitatea ori specificul naţional interesează mai multe 

discipline, printre care: sociologia, psihologia, estetica, filosofia 

culturii, dreptul, antropologia, pedagogia (ştiinţele educaţiei). 

În ultimii 40-50 de ani s-au produs schimbări de esenţă în modul 

de concepere a identităţii prin comunicare, vizând o abordare integrativ 

sintetică şi contextuală a acesteia din urmă. Abordările se axau şi se 

axează pe individ şi, la nivelul acestuia, pe factorii interacţionali şi 

intelectuali.  

 Studiile factorilor inhibitori ai comunicării se ocupă la rândul lor 

de blocajele apărute în formarea sau dezvoltarea factorilor interacţionali 

şi intelectuali ai comunicării. 

 Educaţia îl implică pe om în condiţiile în care el trăieşte într-un 

tip de societate ori mediu satisfăcător sau nesatisfăcător pentru el. 

Insatisfacţiile se pot situa la niveluri diferite care uneori se întrepătrund
5
 

în contextul sociocultural, iar acesta, la rândul său, constituie un mediu 

constrângător pentru o persoană atunci când ea nu poate admite şi nici 

nu poate adera la scările de valori, la ideologiile societăţii în care 

trăieşte, pentru că ea nu se poate regăsi pe sine. Aceasta duce la un 

conflict al valorilor şi la absenţa cadrelor de referinţă. 

 Cum se manifestă barierele personale în raporturile interumane 

în contextul sociolingvistic, sociocultural şi educaţional din Republica 

Moldova? 

I. Mai întâi, prin instabilitatea societăţii care s-a accentuat şi s-a 

accelerat în ultimele decenii ale secolului XX şi la începutul mileniului 

al treilea. Pentru populaţia din regiune devine din ce în ce mai dificil să 

aprecieze cu certitudine lucrurile, ideile ce trebuie conservate ori 

dizolvate.   

II. Prin îmbătrânirea populaţiei. Numărul şi ponderea populaţiei scade în 

segmentul naştere-deces, fapt care duce la creşterea rezistenţelor la 

schimbare. 

III. Demersurile pseudoştiinţifice care pun la îndoială date socotite ca 

fiind fundamentale, deschise şi perene. 

                                                             
5
 Vezi: 1. Limbos E., Les barrages personnels dans les rapports umains. – Paris, 

ESF, 1990; 2. Les problèmes umains dans les groupes. – Paris, ESF, 1994 
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IV. Saturaţia informaţiilor oferite de mass-media care fac dificilă 

operarea unei alegeri obiective cauzate de anumite opinii şi opţiuni 

politice, culturale etc. 

V. Retragerea şi resemnarea în faţa frustrărilor în dependenţă de 

comportamentul de supunere, apatie, renunţare, pasivitate care duce spre 

dependenţă şi anonimat. 

 Una dintre barierele pronunţate o constituie necunoaşterea 

propriei persoane; aceasta favorizează o viziune deformată, chiar eronată 

cu privire la propria persoană. Individul este ambiguu în orientările şi 

deciziile sale şi nu-şi dă seama de consecinţele acestei situaţii. 

Necunoaşterea de sine face imposibil autocontrolul reacţiilor şi 

comportamentelor în mediul profesional, social, cultural, educaţional. 

 În fiecare dintre basarabeni locuieşte mai multe personaje pe 

care le consemnăm în tabelul de mai jos (după J. Maisonneuve): 

Tipul de personaj Descrierea personajului 

Personajul fundamental Ceea ce este în principal, esenţa 

personalităţii 

Personajul admis Ceea ce îşi imaginează că este 

Personajul visat Ceea ce vrea să fie 

Personajul scop sau 

personajul model 

Ceea ce iar plăcea să fie, ca model 

Personajul exemplar Cum ar vrea ceilalţi ori cum ar vrea 

societatea să fie 

Personajul reflectat Cum îl vede alţii 

Personajul aparent Cum ar vrea să-l perceapă alţii 

Personajul secret Ceea ce ascunde celorlalţi 

Personajul actor Ceea ce ar dori să pară într-o situaţie 

dată 

Personajul apărare Personajul în care se refugiază în caz de 

ameninţări 

 Aceste personaje sunt afectate de sentimentele de incompetenţă sau 

ineficienţă, de dependenţă, de lipsa de obiectivitate şi realism, de lipsa 

de raţionalitate în comunicarea actuală. Ultima se prezintă în trei 

ipostaze: 

a) comunicare imposibilă, total diferită, datorită limbajului, 

vocabularului (de strictă specialitate) sau altor condiţii obiective şi 

subiective; 



11 
 

b) comunicare incompletă (în cazul manipulării); 

c) comunicare deformată, falsificată sau denaturată în mod voit (şi 

discursurile politice). 

Toate acestea derivă din sau generează complexele personale şi sociale. 

În sens curent, complexul este echivalentul sentimentelor de inferioritate 

sau al sentimentului de vinovăţie. Din perspectivă psihanaliticii, 

complexul desemnează un conflict afectiv marcant, legat de situaţia 

cotidiană
6
. 

Limbajul viu, colorat prin sunetele rostite literar, poate produce 

impresii sonore aidoma celor  vizuale condiţionate de culorile vii ale 

unui tablou. Ar fi cât se poate lăudabilă intenţia şi străduinţa tuturor 

elevilor locutori din şcoala preuniversitară basarabeană în a urma 

pronunţia literară a propriului limbaj. Situaţia însă este alta. Limbajul lor 

are astăzi soarta unui tablou de mixtură picturală. În sensul enunţat este 

pregnantă observaţia lui Lucian Blaga privind atare ―operă‖, când artiştii 

plastici, aspirând spre o creaţie ―românească‖, nu se sfiesc să îmbrace pe 

Maica Domnului în catrinţă şi să încingă pe Isus cu un brăicinar din care 

numai trei culori mai lipsesc pentru a fi complet naţional. Peisajul 

lingvistic al şcolilor este împestriţat şi de alte culori prin triglosia ―rom-

mold-rusa‖. Aşadar, în conştiinţa lingvistică a basarabenilor, în general, 

şi a elevilor, în particular, este pe cale de a-şi face tot mai mult loc o 

erezie cu urmări regretabile. Erezia există prin pronunţia limbajului 

utilizat în activitatea cotidiană. Majoritatea elevilor vorbitori nativi ai 

românei din Basarabia sunt nişte neoromânofoni  care nu se sfiesc să 

utilizeze un conglomerat de elemente lingvistice luate din limba rusă, 

din aşa-zisa ―limbă moldoveanească‖, din limba română şi puse 

―laolaltă‖ prin pronunţia rom-mold-rusă şi formând diglosia romrusa. 

Astfel este construit limbajul elevilor neoromânofoni, ca şi cum ar exista 

parcă o ―limbă moldoveanească‖ pentru limba română… 

Un limbaj are pronunţie ―naţională‖ prin ritmul lăuntric, prin felul 

cum utilizatorul lui ticluieşte o realitate, prin instinctul langajier care 

niciodată nu se dezminte pentru anumite forme de expresie, prin 

respectul ce-l trădează pe vorbitor faţă de un anumit fel de a fi prin/în 

limbaj şi prin ocolirea altor feluri de a fi. De aceea omul nu poate să 

evadeze din cercul perfect închis al propriei personalităţi, etnic 

                                                             
6
 Mucchielli R., Les complexes personnelles. – Paris, ESF, 1992 
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determinate deplin prin atâtea şi atâtea înclinări inconştiente. În acest 

context trebuie să înţelegem fondul etnic depozitat într-un vorbitor (într-

un om); acest fond etnic, punctează Lucian Blaga, are putere de destin, 

iar vorbitorul sau utilizatorul limbii nu scapă de poruncile scrise cu 

sânge în anatomia lirică a fiinţei sale.  Din toate acestea putem conchide 

în mod axiomatic următorul fapt: spiritul naţional şi naţionalitatea 

limbajului nu trebuie căutate, fiindcă ceea ce este profund etnic se 

înfăptuieşte de la sine. Elevii neoromânofoni din Basarabia, în 

comunicarea lor interpersonală, transformă sufletul limbii care numai 

astfel cum îl vor ei nu poate fi; limbajul lor face impresia unor 

neputincioase artificii langajiere. 

 Şcoala manifestă multe restanţe în activitatea ei lingvistică. Sunt 

căutate soluţii diferite în rezolvarea acestei probleme: şi de ordin 

intralingvistic, şi de ordin extralingvistic. Deocamdată problema există 

şi soluţiile găsite nu contribuie în mare măsură la diminuarea ei.  

Construcţia limbajului elevilor din şcolile basarabene reflectă mai 

mult tendinţa spre comunicarea interpersonală prin conturarea imaginii 

―vorbitorilor de rând‖ sau a locutorului comun la toate straturile limbii. 

Însă elaborarea estetică a limbajului acestei comunicări este alterată 

prin diferenţieri ce se manifestă în rezultatul ―dozei de libertate‖ pe care 

o are elevul faţă de normele literare stabilite ale idiomului; el posedă din 

această perspectivă o pronunţie ―sturluibatică‖ a limbajului său, având, 

se pare, ―două limbi, una în gură şi alta pe hârtie‖ (Ion Ghica). 

Elementele aceste elaboroări, aparţinând limbajului, ţin de natura 

presiunii lingvistice (realităţii istorice în care funcţionează limba). 

Realizarea sonoră a comunicării interpersonale actuale a elevilor 

relevă destul de numeroase şi frecvente încălcări ale normelor în 

vigoare, dată fiind existenţa elevilor şi profesorilor care utilizează graiuri 

variate şi registre stilistice diferite. Latura ludică, manieristă sau 

experimentală produce  ―interesante‖ exprimări ce reprezintă nişte 

exemple de limbaje sau de ―limbi imaginare‖ (Rodica Zafiu), de amestec 

în comunicare a mai multor limbaje, adesea în variante macaronice. 

Educaţia lingvistică, privită din această perspectivă, este intrată în 

desuetudine; procesul comunicării interpersonale nu se desfăşoară pe 

fondul progresului general al limbii române literare. Factorii ce 

influenţează negativ limbajul comunicării interpersonale a elevilor sunt 

de  esenţă socială, demografică, educaţională, culturală, ideologică, 
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psihologică. Unul dintre rolurile esenţiale privind cultura limbajului în 

contextul comunicării interpersonale a elevilor îl are profesorul. 

Situaţiile pedagogice existente la lecţii sunt deseori malefice culturii 

limbajului. Profesorul care predă limba şi literatura română formează, 

mai mult sau mai puţin, cultura limbajului pentru o comunicare 

interpersonală cultă a elevilor. Însă alţi profesori care predau chimia, 

fizica, biologia etc. demolează ceea ce a edificat colegul lor la orele de 

limbă şi literatură. De aceea în structura limbajului elevilor persistă 

lexeme hibrizante de ―chimie verbală‖
7
 ce reprezintă acutumanţa fonică 

a profesorilor. O atare ―chimie verbală‖ materializată prin dozaje fonice 

intolerabile pentru limbajul pur românesc fortifică năzuinţa elevilor în a 

epuiza capacitatea expresivă şi literară a comunicării interpersonale. 

Manifestările omului în viaţa socială sunt datorate naturii 

vocabularelor utilizate de el. În context social şi elevii, şi profesorii 

folosesc în activităţile şi în manifestările psihosociale ale lor trei tipare 

de vocabulare ce ţin de psihicul acestora: (1) verbal; (2) muzical; (3) 

spaţial-cromatic sau figurativ
8
. Acestea, fiind coduri informaţionale, 

numite şi coduri psihice, sunt argumentate sau demonstrate în/de 

situaţiile-limită în care se află locutorul. În atare proces al manifestării 

umane există o corespondenţă între vocabularul şi gramatica (sistemul 

virtual gramatical) specific fiecărui cod psihic. Cele două coduri psihice, 

figurativ şi muzical, dezvoltă şi cristalizează, prin cooperare, codul 

psihic verbal, acesta rămânând dominant în manifestările, în 

comportamentul comunicaţional, cu toate că acest cod este ulterior 

celorlalte două (textele au apărut mult mai târziu decât imaginile sau 

desenele ori construcţiile masive din piatră – statui, piramide, însemnări 

pictografice, ideogramele – ca desene ale imaginilor şi acţiunilor, însă 

toate acestea sunt sisteme de comunicare umană), deci ornamentarea, 

―vizualizarea‖ este efectuată pentru a ―aproviziona‖ comunicarea cu o 

anumită informaţie: semnul verbal ―semnifică‖, iar cel figurativ – ―se 

semnifică‖. Însă codul verbal s-a constituit şi s-a restructurat prin 

supremaţia lui în reglarea relaţiilor individului uman cu mediul său, 

câştigând în avans posibilităţi şi funcţii mai mari şi vaste privind 

                                                             
7
 Cioran E., Stilul ca aventură//Culegerea ―Estetica şi eseistica românească în 

secolul al XX-lea‖. – Bucureşti, 1993  
8
 Culda L., Omul, cunoaşterea, gnoseologia. – Bucureşti, 1984  
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prelucrarea unei game largi de mesaje în continuă extindere. Codul 

verbal, având posibilităţi interne tot mai mari, a devenit mai util omului, 

a favorizat variante de comunicare între oameni tot mai eficace, chiar 

extinderea spaţiului de comunicare. Avansul acesta edifică transparenţa 

semnului verbal (lingvistic) la semnificaţie prin triada semn-sens-

semnificaţie, fiind astfel mai mari şi posibilităţile combinatorii ale 

limbajului, ce decurg din caracteristicile şi însuşirile semnelor sau 

elementelor incluse în repertoriul de comunicare. 

Ca esenţă a relaţiilor umane şi a codurilor psihice, comunicarea 

reprezintă ansamblul proceselor fizice şi psihice prin care se efectuează 

operaţia de punere în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea 

atingerii unor anumite obiective. În sens restrâns, comunicarea 

interpersonală9
 implică schimbul de mesaje orale, scrise ori de altă 

natură, sub forma cărora informaţia trece de la emiţător la receptor în 

cadrul unor secvenţe de  comunicare (convorbire, lecţie, scrisoare etc.). 

Altfel spus, o anumită persoană – A, sursa, transmite un anumit mesaj 

printr-un canal unei alte persoane – B, receptorul, cu un anumit efect 

recunoscut şi interpretat de A; emiţătorul A oferă un mesaj conform, la 

care receptorul B răspunde la rândul său. Această interacţiune reciprocă 

este tranzacţională, iar comunicarea respectivă semnifică tranzacţia de 

mesaje între participanţi. Acceptând noţiunea de proces al comunicării 

interpersonale, presupunem existenţa unei interacţiuni în derulare la un 

moment dat între o persoană-sursă şi o altă persoană-receptor, rolurile 

fiind interşanjabile. Astfel comunicarea implică stabilirea prin limbaj a 

unei corespondenţe univoce între un univers spaţio-temporal – A 

(emiţător) şi un univers spaţio-temporal – B (receptor) care include 

noţiunea de înţelegere, transfer şi care se desfăşoară de la câmpul 

fenomenal până la câmpul de simboluri legate într-o structură. Un rol 

esenţial al comunicării interpersonale revine reciprocităţii bazată pe 

feed-back. Întreţinerea psihosocială şi psiholingvistică a persoanelor 

care participă în procesul comunicării interpersonale accentuează 

dimensiunea de influenţare în vederea menţinerii sau modificării 

                                                             

9
 Chiru Irena, Comunicarea interpersonală. – Bucureşti, Edirura Tritonic, 2003 
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comportamentului celuilalt. Astfel comunicatorul transmite stimuli, de 

obicei, verbali, cu finalitatea/scopul deliberat de a schimba 

comportamentul altor indivizi. Sunt transmise şi primite semnificaţii, 

sunt codificate şi decodificate mesaje, acestea modificând informaţia 

celui care le primeşte şi, eventual, comportamentul său, iar reacţia 

comportamentală a receptorului poate influenţa emiţătorul în mod 

perceptibil.  

Variantele de comunicare interpersonale a elevilor evidenţiază 

anumite modéle de limbaj ce configurează specificul comunicării lor, 

gen: Vcliuceşte svetul că nu pot să mă zanimăesc<Conectează becul că 

nu pot sa-mi fac temele. Aceste ―năzdrăvănii verbale‖
10

 confirmă că 

elevii sunt divizaţi între două varietăţi de limbaj, între două registre 

lingvistice ale comunicării interpersoanle. De aici şi ilegimitatea 

lingvistică a lor, ce se manifestă în peisajul lingvistic existent prin aceea 

că elevii nu sunt fundamentalmente utilizatorii acestei exprimări, ci, mai 

curând, ei manifestă în procesul comunicării un tip de neofobie 

lingvistică într-un mediu bilingv şi multilingv, mediu ce a favorizat 

apariţia locutorilor insecurişti, fictivi în comparaţie cu cei reali ai 

românei standard. În sensul enunţat, limbajul comunicării interpersonale 

a elevilor deviază perturbând semnificaţia de simptom, simbol şi semnal 

într-o patologie verbală pe care  o numim embolofazie sau parafonie în 

opoziţie cu ortofonia. În comunicarea interpersonală a elevilor persistă 

alteritatea relaţiilor dintre diferite sisteme secundare teritoriale 

(regionale): limbajul unui grup social influenţează limbajul altor grupuri, 

imprimând prin aceasta o anumită comoditate şi un minim efort în 

pronunţia standard. Putem vorbi aşadar de fonostilul specific al 

comunicării interpersonale a elevilor. În sensul respectiv mulţi profesori 

preuniversitari sunt ―surzi‖ la exprimarea limbajului elevilor pe care îi 

educă în şcoli; unii dintre ei, predând limba română în şcolile alofone, 

nu manifestă respectul cuvenit acestei limbi evaluând răspunsurile 

elevilor alofoni cu note de ―9‖ şi ―10‖. Aceştia, prezentându-se la 

concursul de admitere la facultăţile universitare, nu pot iniţia un simplu 

                                                             

10
 Gib.I. Mihăescu, Rusoaica. – Chişinău, Editura Litera, 1998, p. 276 
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dialog în limba română (afirmăm această sitauţie cu toată 

responsabilitatea fiind membru al Comisiilor respective de concurs). De 

aici şi nerespectul acestora privind limba română, cultivat de înşişi 

profesorii lor, care a atins apogeul prin a se cere expulzarea limbii 

române din învăţământ. Un exemplu concludent îl reprezintă ―Apelul 

către tineret‖, enunţat de ―comsomoliştii din satul Unguri, judeţul 

Edineţ‖: ―Pe noi ne românizează insistent, pregătind viitori argaţi pentru 

viitorii moşieri români. Se încearcă a ni se cultiva noţiuni denaturate 

despre trecutul colosalei noastre ţări [ex-U.R.S.S.? – n.n.: N. V.] şi 

despre mica noastră republică… Cât se vorbeşte despre unionismul 

târâtor?… Noi chemăm tineretul studios ca din semestrul doi să 

boicoteze predarea istoriei românilor şi a limbii române până atunci, 

până când în programe va fi inclusă istoria Moldovei şi limba 

moldovenească. Excepţie pot face numai elevii sau studenţii din clasele 

şi anii de absolvire, altfel ei nu vor putea primi documente despre 

terminarea studiilor‖
11

. Or, chiar şi în şcolile alofone este diminuat rolul 

limbii române, încadrându-se în această ―campanie‖ lingvistică şi mulţi 

profesori preuniversitari.   

 Vorbitorii de limba română basarabeni sunt pătrunşi de 

complexul insecurităţii lingvistice şi al celui de inferioritate lingvistică. 

De aceea ei „ţin‖ cu fervoare la aberaţia „limba moldovenească‖ fiind 

însoţită de frica de a nu fi ridicoli în exprimarea românească.  

 Basarabenii nu vor să demonstreze cât de mult aparţin 

românismului. Aici este vorba de limitele invocaţiei gândirii dicotomice 

– punerea chestiunii naţionale în termenii ireconcilianţi (nu dilematici) a 

lui: a fi sau a nu fi român. Aceste atitudini sunt dictatoriale întotdeauna, 

exclusiviste chiar. Ei vor să fie în acelaşi timp şi unii şi alţii, adică şi 

români şi moldoveni-sadea, fiindcă lor le este prea uşor să vorbească 

despre sine atât ca persoană, cât şi ca cetăţean aparţinător unei culturi. 

Or, singura soluţie de supravieţuire psihică şi morală în acest context nu 

este altceva decât să aibă cel puţin ei înşişi o bună părere despre sine. 

 

                                                             
11

 Unioniştilor – boicot! / Hebdomadarul ―Comunistul‖, Chişinău, 23 decembrie 

2000 
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CÂTE GENERAŢII, ATÂŢIA EMINESCU 

 
Abstract: 

In poetry sec. XX eminescian model underpins a new image of the world. 

All the great poets - Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Sorescu, Stanescu or 

Cărtărescu - have rewritten their way Eminescu, because Eminescu is not just 

"a standard of poeticităţii" (Ioana Em. Petrescu), and a catalytic and 

stimulating model in major metamorphosis and battles canonical illustrating 

Lovinescian thesis about "mutation aesthetic values": no permanent values, 

there are only a permanent shift in values. 

 

În poezia sec. XX modelul eminescian stă la baza unei noi imagini 

a lumii. Toţi marii poeţi - Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Sorescu, 

Stănescu sau Cărtărescu - l-au rescris în felul lor pe Eminescu, pentru că 

Eminescu nu e doar „un etalon al poeticităţii‖ (Ioana Em. Petrescu), dar 

şi un model catalitic şi stimulator în cele mai importante metamorfoze şi 

bătălii canonice, ilustrând teza lovinesciană despre „mutaţia valorilor 

estetice‖: nu există valori permanente, există doar o permanentă mutaţie 

a valorilor.  

 

1. Poeţii din generaţia Unirii. Versurile semnate de un Ion 

Buzdugan, Pan Halippa, Sergiu Victor Cujbă, Iorgu Tudor, Dumitru Iov, 

Olga Cruşevan-Florescu, Elena Dobroşinschi-Malai, Lotis Dolenga etc. 

au un nobil caracter localist, onorează sentimentul patriotic, sunt notabile 

prin autenticitatea lor documentară, prin stabilirea, uneori, fie şi 

rudimentară, a unor relaţii intertextuale, pastişări simpatetice cu poezia 

lui Eminescu.  

În scrisul unor neobosiţi militanţi din generaţia Unirii, Eminescu 

devine, înainte de toate, un model de poezie social-politică. 

Rediscoperite, poemele cu cea mai amplă rezonanţă în epocă „Doina‖ (în 

care, cum se ştie, e sublimată întreaga concepţie social-politică a 

poetului) şi „La arme‖ sunt rescrise într-o manieră publicistică. Deloc 

întâmplător, primul număr al revistei „Viaţa Basarabiei‖ (1932-1944), 
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cea mai importantă revistă din ţinut, se lansează cu acest fragment 

simbolic:  

„Auzi... Departe strigă slabii 

Şi asupriţii către noi: 

E glasul blândei Basarabii 

Ajunsă-n ziua de apoi. 

E sora noastră cea mezină, 

Gemând sub cnutul de calmuc,  

Legată-n lanţuri e-a ei mână,  

De ştreang târând-o ei o duc. 

Murit-au? Poate numai doarme 

Ş-aşteaptă moartea de la câni? 

La arme,  

La arme, dar Români!‖  

                              („La arme‖). 

Generaţia Unirii şi-a asumat modelul eminescian cu precădere în 

poezia de factură ocazională. Mai multe imnuri, consacrate Unirii şi 

semnate de Sergiu Victor Cujbă, Pan. Halippa, Ion Buzdugan, Elena 

Dobroşinschi-Malai ş.a., se înscriu pe linia „Doinei‖ lui Eminescu. 

Caracterul aleatoriu al sursei de inspiraţie îl întoarce pe versificatorul 

basarabean la un Eminescu lecturat cu ochii lui Octavian Goga. Poezia 

momentului (adică nu valabilă pentru toate timpurile) este, la modul 

general, o cântare a pătimirii noastre. E timpul în care e reactivat, 

redevenind foarte popular poetul mesianic. De regulă, în cântările 

pătimirii noastre, tiparul folcloric, se interferează cu formula 

eminesciană. E un fenomen caracteristic mai multor anonimi: „De la 

Nistru pân-la Prut / Moldovanu-i trist, tăcut. / De la Reni pân-la Hotin / 

Numai lacrimi şi suspin‖ (Al. I. Uşurelul. „Doina Basarabiei‖). 

Exemplele pot fi uşor multiplicate.  

Cele mai adânci rezonanţe are poezia lui Eminescu în coarda 

patriotică a sămănătoriştilor. Reanimat de Nicolae Iorga, sămănătorismul 

are, totuşi, partea lui de contribuţie la deşteptarea conştiinţei naţionale în 

spaţiul dintre Prut şi Nistru. Exaltarea ideii deşteptării naţionale, 

eticismul programatic, poezia populară şi Eminescu, ca modele 

„instituţionalizate‖, constituie criteriile de bază ale convenţiei unei 

poeticităţi asincrone, cu un pronunţat caracter localist. Dar contactul cu 

literatura din ţară se face iniţial prin sămănătorism.  
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Arcadia e decretată ca imago mundi din două perspective total 

adverse. Sămănătoriştii o plasează la sat, simboliştii la oraş. Această 

„matrice imaginară‖ (Alexandru Muşina) structurează fie utopia 

sămănătoriştilor sau contrautopia simboliştilor. În jurul acestei „matrice‖ 

se ierarhizează celelalte relaţii antitetice, uneori complexe, alteori jenant 

de inocente în manifestarea lor. 

Ion Buzdugan reclamă „omul arcadic‖, poetizează o lume 

imaginară pe două mituri fundamentale. Arcadia lui este a unui timp 

originar şi situată într-un spaţiu dacic în care munţii sunt păstori de 

timpuri, iar universul noii Arcadii este populat de baci şi mioare. În suita 

de balade din „Păstori de timpuri‖ sunt proslăviţi ctitorii de ţară. Regele 

este cel mai vechi şi cel mai mare stăpân peste ciobanii daci, care e 

chemat să înfrăţească în juru-i toţi ortacii:  

 

„Colibi lângă colibă, vor aşeza ciobanii, 

Vor trece-n fugă veacuri, cum trec în goană anii, 

Şi fi-va peste Ţară-o turmă şi-un Păstor: 

Din Nistru pân-la Tisa, din Dunăre-n Bihor!.. 

Aşa curând voi face dintr-o câmpie-o Ţară: 

Voi pune lege-n ţarcuri şi strajă la hotară...‖  

                                                  („Ctitori de ţară‖). 

 

 În spiritul gândiriştilor, I. Buzdugan înalţă imnuri vremilor 

frumoase a unui stat etnocratic cu păstori giganţi, păscând turme albe, de 

miori. Finalul nostalgic al baladei, cu nostalgiile timpurilor de aur, pe 

când pe aceste plaiuri domnea străbunul rege, Decebal, este contrapus, ca 

la romantici, prezentului infam. În aerul rustic pluteşte sunet de talangă şi 

dangăt de vecerne şi orice taur poartă în coarne un glob de soare. 

Lumea din Dacia lui Buzdugan e într-o solidaritate deplină cu tot 

ce mişcă în ţară. Începutul apolinic al condiţiei existenţiale domină peste 

toată Arcadia, iar când e cazul, poetul îşi pune toga unui nou Mesia, dar 

„mesianismul său e blând, „basarabean‖, redus la evocarea vremurilor de 

odinioară, la rugă şi invocarea lui Christos...‖ (M. Cimpoi. „O istorie 

deschisă a literaturii române din Basarabia‖. - Bucureşti, 2002, p. 120). 

2. Poeţii noii generaţii. Arcadia autohtonă ia alte dimensiuni în 

poezia tinerei generaţii, ea e într-un trecut apropiat, în spaţiul rural din 

timpul ferice al copilăriei. 
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Magda Isanos preia gestica ceremonială a îndrăgostiţilor, imită 

pătrunderea cuplului într-un spaţiu securizant, transfigurează insula lui 

Euthanasius, muntele sacru, reinterpretează simbolurile eminesciene, 

asimilează tehnici poetice noi, oscilând între mari structuri ale liricii 

moderne, deprinde construcţia în stilul lumii-grădină, modul prin care 

spaţiul mitic se instaurează în locul spaţiului real al cotidianului 

contingent.  

Nicolai Costenco excelează într-o evocare a trecutului istoric, 

reconstituie mitologia autohtonă, valorifică, în special, schemele 

spaţiului mitic, erosul eminescian, peisajul cu latenţe vizionare. 

Elementele caracteristice codului romantic impregnează poezia lui 

Robert Cahuleanu, care în placheta de debut dă numeroase pastişe după 

idilele eminesciene. Preluate sunt poetismele lacului, pădurii, 

ceremonialul iubirii, versul şi ritmul eminescian. Volumele următoare, cu 

toate riscurile pe care le comportă, creează expresia unui eminescianism 

care-şi caută puncte de reper în sfera experienţei senzoriale, specifică 

unei alte epoci în ţara lui Roş împărat. Poetul încearcă să asimileze mai 

multe elemente constitutive ale paradigmei eminesciene, dar miza pe 

poetica „văzului” şi mai rar pe poetica „viziuni”, utilizarea unui limbaj 

preponderent „tranzitiv” în defavoarea celui „reflexiv” ilustrează mai 

degrabă modelul paşoptist al poeticităţii, caracteristică liricii 

eminesciene din etapa începuturilor.  

În controversele lor atât tradiţionaliştii, cât şi moderniştii îl 

revendică în permanenţă pe Eminescu. Reflexele parnasiene în poezia lui 

Petru Stati, Nicolae V. Coban, Olga Vrabie, Alfred Tibereanu ş.a. sunt 

tratate, paradoxal, în opoziţie cu poezia subiectivistă, egocentristă a 

simboliştilor. Lirismului eminescian din poezia simboliştilor i se 

contrapune obiectivismul centrat pe ideea „artei pentru artă‖. În legătură 

cu aceste orientări revelatorii sunt zonele noi de inspiraţie. Basarabenii 

încearcă şi ei nostalgia „vârstei de aur‖, relansează idealul voievodal, 

cântă societatea ideală bazată pe legile pământului etc. 

Parnasianismul a apelat la trecutul grec şi latin, dând o osmoză de 

mitologii, arhetipurile cărora le identificăm în poezia lui Eminescu. 

Remarcabilă în acest sens e frecventarea de către P. Stati, A. Tibereanu, 

N. V. Coban a poeziei cu formă fixă (sonet, rondel). 



21 
 

Parnasienii se întâlnesc într-un plan al construcţiilor imaginare cu 

sămănătoriştii care în preocupările lor grave au şi ei un sentiment 

exagerat de admiraţie pentru trecutul voievodal.  

Arhetipul spiritului angajat, care la Eminescu îl alcătuieşte 

orfismul, este un element structurant în versurile lui Vladimir Cavarnali 

(la prima vedere, un eseninian), dar care stă în umbra lui Eminescu. El 

cântă la „o liră nebună‖ sau „suavă‖, răscolind energii nebănuite:   

 „Eu voi umbri albastra nevinovăţie a cerului,  

Când vor porni să chiuie poemele pământurilor,  

să-mi odihnesc lira suavă-n mărgăritare, 

Pe jăratecul potolit şi uman al tuturor stelelor‖  

                                                      („În slovele mele‖).  

Orfismul, ca dimensiune esenţială, îşi găseşte o metamorfozare 

individuală la poetul Bugeacului, Orfeul lui e şi un profet. Se diversifică 

substanţial şi ipostazele eului, uneori chiar în cadrul unui poem.  

De la Narcis la Hyperion ar fi, după M. Cimpoi, două ipostaze 

extreme ale statutului eului eminescian. Modificările afectează 

preponderent statutul eului poetic şi, paradoxal, mai puţin sistemul de 

imagini. O tipologie a eului poetic pune în prim plan pe mesianicii, 

înstrăinaţii, dezrădăcinaţii, apolinicii, dionisiacii, orficii foarte la modă în 

anii ‘20-‘30, fenomenul „dispariţiei elocutorii‖ (Mallarmé) a eului e mai 

rar întâlnit.  

Poezia basarabeană merge pe „linia‖ Eminescu-Goga, Eminescu-

Blaga, Eminescu-Arghezi, Eminescu-Barbu, Eminescu-Bacovia. Chiar şi 

modelele consacrate Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stephane 

Mallarmé, Walt Whitman, Guillaume Apollinaire, Rainer Maria Rilke, 

Paul Valéry ş.a. sunt acreditate prin modelele Arghezi, Blaga, Barbu etc. 

Excepţie fac modelele Maiakovski şi Esenin, ultimul dominant la poeţii 

de la revista bolgrădeană „Bugeac‖.  

 Modelul eminescian, total dominant în poezia interbelică, îşi are 

nu numai ucenici sau prozeliţi, dar şi nihilişti inveteraţi. 

Antieminescianismul lui Em. Bucov, de exemplu, are ceva fie din spiritul 

maiakovskian, fie din proletcultism: „Pe masa verde literară se-nghesuie 

/ lirica... epică / sub privirile de porţelan. / Aici se măsoară ciorba 

estetică cu hârdăul eminescian‖ („Birou de lansare a celebrităţilor‖). Iată 

o parodie în gen kominternist, în care Bucov profanează „Doina‖: „De la 

Bugeac / până la Bărăgan / mi s-a plâns orice ţăran sărman, / că nu mai 
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poate străbate / de atâta strâmbătate / şi nu de „străinătate‖... / Căci chiar 

neaoşii stăpâni / fură-al nostru miez de pâini / şi ne lasă pustiiţi, 

nemâncaţi şi jefuiţi‖ („De la Nistru pân-la...‖). Sau o altă strofă cu mare 

efect „demascator‖: „De la Dunăre la Tisa / calea vorbei ni-i închisă, / 

calea vorbei drepte, frate - / şi nu de străinătate, / căci în „nouă sute 

şapte‖ / nu ne omora străinul, / ci boierul nost-stăpânul. / Averescu nu e 

grec, / da-i al nostru câine bleg... / Dar, fârtaţi, nu e nimica, / de nu plouă, 

tot mai pică. / Măi iobagule-iobag,  fă-ţi din seceră ciomag‖. 

Acest gen de artă ca la uşa cortului este nestrăin vieţii literare şi 

din „obsedantul deceniu‖, e timpul în care numele lui Eminescu e 

tabuizat, însă unele reminiscenţe eminesciene se disting chiar şi la 

proletcultiştii bine văzuţi „la palat‖. 

3. Un Eminescu al şaizeciştilor. Poetica eminesciană constituie un 

model care fascinează, inspiră şi dă curaj şaizeciştilor. „Întoarcerea la 

izvoare‖ (M. Cimpoi) este anunţată în artele lor poetice, în poeziile 

consacrate mamei, femeii, iubitei, dar stimulează şi reinterpretarea 

mitului Zburătorului, exaltarea dacismului. Şaizeciştii sunt cei care 

proclamă sorescian o admiraţie frenetică, un adevărat cult pentru 

Eminescu, ca o recompensă îndreptăţită a spiritului naţional ultragiat 

aici, în spaţiul dintre Prut şi Nistru, timp de câteva decenii. În ambiţiosul 

volum „Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic‖ (Ch.: Gunivas, 2013), 

M. Cimpoi accentuează cu ton polemic: „La poeţii basarabeni ai anilor 

'60-'70, marcaţi de mesianism şi patosul reîntoarcerii la izvoare, 

Eminescu este steaua plecată de-acasă ce urmează să se întoarcă, este 

redeşteptătorul codrului şi neamului (L. Damian, Gr. Vieru, I. Vatamanu, 

L. Lari, V. Matei, V. Romanciuc, Iul. Filip, R. Verejanu). Un poem 

original semnează V. Teleucă („Răsărit de Luceafăr‖, 2010)‖ (M. 

Cimpoi. „Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic‖. Chişinău, 2013, p. 

365-366). Emergenţa modelului poetic eminescian instituie un fenomen 

foarte complex, din care considerente ne referim aici doar la nişte 

generalităţi, la câteva evidenţe incontestabile. Ceea ce trebuie remarcat în 

primul rând e că nu e un şaizecist basarabean care să nu fi scris un rând 

sau să nu fi consacrat măcar un poem „Luceafărului poeziei noastre‖. De 

regulă, se fabrică cicluri, cărţi „aiuritoare‖ sporind maculatura vidă a 

realismului socialist. Câteva excepţii fac Liviu Damian, Victor Teleucă, 

Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Ion Vatamanu, Anatol Ciocanu. 
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 Odată cu revenirea la modernismul interbelic, când se impune 

autoritar şi cu voluptate statutul eminescian al poetului şi al poeziei, 

obsesia perfecţiunii, chiar dacă, astăzi, se mai discută într-o manieră 

delicată despre anacronismul poeziei noastre. În euforia redescoperirii 

esteticului neomodernist, poetul basarabean întârzie în unele teme 

anterior tabuizate, într-un imaginar şi limbaj clişeizat. Remarcile lui 

Eugen Simion reconfirmă întârzierea diferitelor limbaje poetice în 

istoricitatea unor răspântii de veacuri. Exegetul, un bun susţinător al 

scriitorilor basarabeni, afirmă pe dreptate că după Arghezi, Bacovia, 

Blaga, Barbu este greu să ieşi din timp şi să întorci roata poeziei 

româneşti. Grigore Vieru şi generaţia sa, consideră reputatul critic, 

„reprezintă pentru această provincie românească năpăstuită mereu de 

istorie ceea ce a fost, la începutul secolului, generaţia lui Goga pentru 

Transilvania. Similitudinea de destin are şi o prelungire în plan poetic. 

Sub presiunea circumstanţelor, poezia se întoarce la un limbaj mai 

simplu şi îşi asumă în chip deliberat un mecanism naţional pe care, în 

condiţii normale, lirismul pur îl evită‖ (E. Simion, „Grigore Vieru, un 

poet cu lira-n lacrimi‖ // „Caiete critice‖, 1994, nr. 1-3, p. 21). 

Grigore Vieru se resimte mai firesc şi reconfortant în ipostaza 

orfică. E tocmai ceea ce Eminescu valorifica în una din variantele 

poemei „Gemenii‖ sau în „Memento mori‖, e, cum observă Ioana Em. 

Petrescu, „ipostaza orfică cea mai tulburătoare în poezia 

eminesciană‖(Ioana Em. Petrescu, „Eminescu şi mutaţiile poeziei 

româneşti‖. Cluj-Napoca, 1989, p. 10).  

Unul dintre cele mai frumoase poeme ale lui Gr. Vieru - „Poetul‖ - 

este în descendenţă directă din modelul eminescian al poetului:  

„Ciudată - alcătuire – 

Tribunul şi ascetul –  

Acest, ah, duh al vieţii. 

Ce îl numim poetul. 

 

El are-un fel de arfă 

Cu strune luminoase 

Din raza dimineţii 

Şi din străbune oase. 

 

Şi-o mângâie-n iubire 



24 
 

Cu degete ce-i sânger, 

ori zice că de ziduri 

Va sparge-o el singur 

 

...La suflet şi-adevăruri 

îmi umblă, la mistere, 

La moarte dânsul umblă, 

Dar zice că la miere‖. 

 

 Estetica lui Dumitru Matcovschi e reductibilă la normele etice ale 

scrisului post-sovietic scăpat la libertate, eliberat din menghina cenzurii. 

Cu toată admiraţia pentru Eminescu, poetul iniţiază unele dialoguri de 

texte, experimente intertextuale în poeme riscante ca acesta: „Ce-ţi 

doresc eu ţie, maică Românie, / dorul şi nădejdea sufletului meu? / Să 

rămâi aceeaşi veche ctitorie / unde face slujba însuşi Dumnezeu. //…Ce-

ţi doresc eu ţie, maică Românie? / Niciodată sclavă, roabă să nu fii. / Iar 

pe mucenica fată Basarabă, / supărare, rog-te-rog, să nu mai ţii. // A 

vândut-o cine, că-i şi azi vândută? / La străini vândută, slugă a rămas. / 

Umblă sărăcuţă, umblă abătută, / umblă singurică, plină de necaz‖ („Ce-

ţi doresc eu ţie, maică Românie...‖). 

Altul e cazul cu „Neamul Cain‖ (cu un moto din Eminescu, „încă 

nu s-a stins‖), poem care dă şi titlul unuia dintre ultimele sale volume. 

Cu tânguială şi tăgadă, cu durere şi „blasfemii‖, se redimensionează 

degradarea continuă a „piciorului de plai‖, unde încă mai rămâne stăpân 

„omul negru‖, lumina se întunecă, lacrima se „strică‖. Plin de foc, 

poemul este ilustrativ nu numai ca artă poetică, dar şi ca expresie în linia 

„poeziei de granit‖, şi ar putea fi considerat definitoriu pentru lirica 

tribunului. Poetul crede că poate schimba lumea unui „eden sinistru‖, 

deci existenţa noastră, oricât de trist ar fi, a unui „popor bastard‖, „popor 

proscris‖, „popor înfrânt‖, „popor ingrat‖, „popor nătâng‖. Întâmplător, 

„baltă‖ e poanta acestui virulent poem? Simbolic sfârşit!? Nimic de zis. 

Patosul satiric din „Junii corupţi‖, „Ai noştri tineri…‖ revine în 

bătălia canonică dintre modernişti şi postmodernişti. Postmoderniştii sunt 

mult mai inventivi în transfigurările lor erotizante. Dar nu de aici provin 

şi animozităţile dintre şaizecişti şi optzeciştii, dintre modernişti şi 

postmodernişti. În pofida mai multor evidenţe, limbaj, sensibilitate sau 

mentalitate, disputa de creaţie dintre „părinţi‖ şi „copii‖ accentuează 
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criza artelor poetice, caracterul rudimentar, disconfortul noilor deschideri 

către alte valori. Discursul lui Matcovschi, eminescian în esenţă, de mare 

virulenţă, trădează totuşi idealul unui homo ethicus din alte timpuri, se 

pare, ireversibil apuse. Tot postmodernistul e văzut ca o pestă pe capul 

literaturii: „Ca o cohortă, un nou, un val. / Un front, o frondă, dezmăţ 

fatal. // Lăieţi de serie, poeţi în grup. / Scriu cu mizerie, sub // orişice 

limită, orice nivel, / orişice critică, orice drapel. // Oameni de ceară, un 

calapod. / Fac de ocară Parnasul tot. // Oameni de paie, fără de rost. / 

Bârzoi, bârzoaie. Restant, un post. // Mustesc de ură: „Suntem, vom fi!‖ / 

O lume sură, o ceată gri. / N-au nici criterii, nici simţământ. / Nu că mă 

sperii, mă înspăimânt. // Nicio morală, nici un temei. / Se bat, se-mbală, 

ei înde ei. // Băute mutre de parpaleci. / În suflet - cutre, în veac - beşlegi. 

// Cuvinte sterpe înşiră sterp. / Venin de şarpe, clocesc şi fierb. // Pe două 

maluri, cu nu şi da, / mari idealuri nu vor dura. // Fără virtute pe buză, 

dar / cu altă muză şi cu alt har. // Le dete soarta puţin noroc/ şi spurcă 

arca orice flaimoc‖ („Parnas de ocară‖). Nu cunosc, la noi, un poem 

satiric mai dur şi mai grotesc, în blamarea, spre deliciul spiritului gregar, 

a unei întregi generaţii. 

4. Generaţia „ochiului al treilea”. Poeţii generaţiei „ochiului al 

treilea‖ – Nicolae Dabija, Leonida Lari, Vasile Romanciuc, Marcela 

Benea, Iulian Filip, Nina Josu, Renata Verejanu ş.a. – au mers pe linia 

artelor poetice ale şaizeciştilor, ceea ce a dat apă la moara exegeţilor din 

vremea de pe urmă să-i inculpe de anacronism, kitsch ideatic, timiditate 

în experimentele poetice. Ceea ce sare în ochi la şaptezecişti este, totuşi, 

modelul idilic, un construct imaginar, am putea spune, copleşitor, dacă n-

ar fi derodat (la început poetizat iar apoi depoetizat) tot de ei. În inerţia 

cutumelor şaizeciştilor, ei continuă „stilistica eminesciană‖ (Tudor 

Vianu), elogiază la începuturile lor „omul arcadic‖ văzut într-un spaţiu 

bucolic utopizat, descoperind treptat condiţia tragică a fiinţei. Modelul 

fascinant devine „Odă‖ (în metru antic), suferinţa „dureros de dulce‖. 

Locul pastişelor de altă dată îl iau „relecturile eminesciene‖ prin diverse 

filiere ale marilor interbelici, prioritate având Lucian Blaga.  

Iată un exemplu de intertextualizare, unde personajul liric începe 

să înveţe a muri: 

 

„Fost-am, Doamne, tânăr foarte 

şi nu mă gândeam la moarte, 
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şi nu mă gândeam la moarte,  

că-mi părea aşa departe. 

 

Când râdea cu gura tristă 

şi-mi făcea semn din batistă,  

îmi ziceam că nu există, 

îmi ziceam: ea nu există. 

 

…Râu-şi poartă valul lin, 

şi-aştept zile cu senin, 

şi-aştept zile cu pelin,  

le aştept şi nu mai vin. 

 

Da-n acele vremi cu soare 

Nu ştiam c-atunci când moare 

Singur, Doamne,-i fiecare. 

  

Ce-i de singur fiecare!‖ 

                     (N. Dabija, „Doina‖).  

Majoritatea textelor din „Cămaşa lui Nessos‖ de Andrei Ţurcanu 

sunt construite conform unor ecuaţii, în căutarea unui „numitor comun‖, 

după anumite legi. Este arta transfigurării unei lumi complexe, când la 

fiece pas „viul‖, „binele‖, „umanul‖, „sacrul‖ se află sub ameninţarea 

directă a „răului‖, a „viermelui‖, a forţelor demonice. Totul parcă s-ar 

zbate în chingile unei magii negre. În răspăr cu imaginea senină şi idilică 

a unei „guri de rai‖ din poezia confraţilor, Andrei Ţurcanu recurge la 

toposul „lumii pe dos‖, dând o antiutopie cu o lume imaginară în care 

până şi „fructul‖ poetului e „otravă rumenă‖, „oglinzile‖ sunt opaline, iar 

fagurii amestecaţi cu fiere. E o poezie a unui timp crepuscular, a unui 

timp „întors pe dos‖: 

De regulă, Andrei Ţurcanu scrie un text cu alte texte sau, mai 

exact, dă un text în alt text. Exemplară e „Sara pe deal‖, unde stingerea, 

putrefacţia, veştezirea, pierderea în smârcuri, într-un cuvânt, demonicul 

se insinuează cu o putere copleşitoare în toate formele vieţii: 

„Cocoşi răguşiţi se aruncă în cenuşa apusului 

pe dealuri nourii dospesc un gri fără capăt 

ochiul lunii saşiu se pierde în smârcuri 
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lumina e veştedă pe feţele pruncilor 

prin ceruri se plimbă păuni fără coadă 

fructul rumen păleşte 

mana plaiului piere suptă de o tulbure vrajă. 

Invizibilul vierme 

îşi pune coroana de aur 

pe o gură de rai nunta începe‖. 

 

Spaţiul sacru, frumuseţea divină, dar nu numai din „sara‖ 

eminesciană, sunt ameninţate de forţele malefice, omniprezente nu numai 

în peisajul terifiant. Un „rău‖ ontologic, simbolizat printr-o „tulbure 

vrajă‖, se întinde ca o caracatiţă, acoperind, înghiţind mana, puterea 

vitală a acestui „picior de plai‖. Viermele, creatură depărtată de 

regalitate, îşi pune… coroana de aur. El este mirele, nu Poetul, nu Eroul 

din basm, nu Voievodul, nu Ciobănelul. 

5. Un Eminescu al optzeciştilor. Cu referire la faimosul număr 

din „Dilema‖ (1998), într-un dialog indirect cu junii contestatari, Nicolae 

Manolescu vine cu o remarcă indiscutabilă, care nu poate fi combătută: 

„Surprinzător cu adevărat, în raport cu imaginea consacrată, este 

Eminescu în câteva poeme ludic-echivoce, din care învăţă multe lucruri 

postmoderniştii. Cum ar fi „Din Berlin la Potsdam‖, „M-ai chinuit atâta 

cu vorbe de iubire‖, „De pe ochi ridici…‖, „Stau în cerdacul tău‖ (în 

varianta lui Petru Creţia şi nu în versiunea de la Perpessicius), „Gazel‖ 

ş.a. 

„Zice Darwin, tata Darwin, 

Cum că omul e-o maimuţă - 

Am umăr de maimuţoi, 

Milly-nsă de pisicuţă. 

 

Şi mă urc în tren cu grabă 

Cu o foame de balaur. 

Între dinţi o pipă lungă, 

Subsuori pe Schopenhauer. 

 

Şi-acum şuieră maşina. 

Fumul pipei lin miroasă, 

Sticla Kummel mă invită, 
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Milly-m râde. - Ce-mi mai pasă!‖ 

Este demult relevat curajul artistic din „Antropomorfism‖, unde 

ludicul e pus în slujba câtorva foarte tari imagini ale sexualităţii‖ (N. 

Manolescu. „Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură‖. - 

Piteşti, 2008, p. 394): 

„Când o-acopăr a lui aripi, când îl simte pe-a ei şele, 

Inocenţa-i sângerează, i se-ntunecă-mprejur. 

Ţine mult această dulce, amoroasă nerozie. 

Al ei suflet se topeşte de-ntunericul molatic, 

Simte pare c-o pătrunde un piron roş de jeratec, 

Ce-o omoară ş-o turbează, o-ndeliră ş-o sfâşie‖. 

 Iată cât de postmodern este Eminescu în poeme ca acesta: 

„Ameţiţi de limbe moarte, de planeţi, de colbul şcolii, / Confundam pe 

bietul dascăl cu un crai mâncat de molii / Şi privind păinjenişul din 

tavan, de pe pilaştri, / Ascultam pe craiul Ramses şi visam la ochi 

albaştri / Şi pe margini de caiete scriam versuri dulci, de pildă / Către 

vreo trandafirie şi sălbatică Clotildă. / Îmi plutea pe dinainte cu al 

timpului amestec / Ba un soare, ba un rege, ba alt animal domestic. / 

Scârţâirea de condeie dădea farmec astei linişti, / Vedeam valuri verzi de 

grâne, undoirea unei linişti, / Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n 

infinit, / Când suna, ştiam că Ramses trebuia să fi murit‖. 

În replica la sentimentul religios al şaizeciştilor şi şaptezeciştilor 

pentru Eminescu, cu deformări regretabile („Eminescu să ne judece‖), 

iconoclaştii optzeciştii dau rescrieri necanonice, „neinspirate‖: „După 

cum şirul anilor / în două şiruri se împarte, / impetuos, / istoria noastră de 

până la Eminescu şi după / e o realitate, / reîncarnată mereu pe al său os. 

// O măsură-etalon, Eminescu, / va trebui să adoptăm în curând, / căci de 

la sine putere se calculează în Eminescu / vederea frunzelor, cu privirile 

lui semănând‖.  

Eminescu, în viziunea ironică a lui Eugen Cioclea, e „planeta cu un 

singur pol / spre care universul înclină, / când mai iute, când mai domol, 

/ bântuit de mari furtuni de lumină. / Orice am face, orice am scrie, / stăm 

sub semnul zodiei dumisale / şi asta ar fi de-ajuns pentru a / mă mândri, / 

chiar dacă viaţa-mi, adesea, o ia la vale. // Tineri pe motociclete, / bătrâni 

senili, ramoliţi, / vânzători de bilete de loterie / sau de ouă de vrabie, / 

bişniţari, traficanţi de iluzii, / măturătorii străzilor - / toţi / măcar o dată la 
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numele lui / aţi fost cuprinşi / de evlavie!‖ (Eugen Cioclea, „Poemul 

apocrif‖).  

 Elemente de biografie într-o „ironie eminesciană‖ (Alexandru 

Muşina) atestăm la Em. Galaicu-Păun, inventiv în stabilirea relaţiilor 

intertextuale cu „textul lumii‖:  „«... sărmana Yorika!» - în mână ţin 

craniul rânjind al maşinii de scris clopoţelu-i de clown amintindu-mi de 

Alma Mater pedanţi profesori recitind: «când suna (fonograma!) [ştiam 

că Ramses (să-i fie ţărâna uşoară - n.-n.) trebuia să fi...» [de pe bancă 

grea căpăţână ca litera Q (cu bărbuţă) sărea să anunţe [că «îş!» panglică 

neagră (de doliu) - a maşinii de scris noi eram clapele - mâinile cui până 

la epoleţi suflecate ne combinau după bunul lor plac în lozinci şi citate?! 

noi suntem clapele (- acum mai degrabă-ale unei maşini [de spălat!)  

-rufele râncede stoarse-şi zic creier dezavuat - noi ne-am tocit caracterele 

cum altă dată dantura Yorik al prinţului Hamlet «... sărmana mea 

Yorika!» - gura asta rânjind pân‘sună clopoţelul (şi - pauză mare - alt 

rând) e Coliseum e Capiştea gard din poveşti mai curând: treizeci şi unu 

de pari cu câte un craniu-n proţap unul doar nu are craniu şi strigă-n 

uitare de sine: cap! Cap! «săraca Yorika mè / fost-am la meşter cu è...» 

meşterul (rus) îmi vorbea: «eu am fost pentru trecerea la alfabetul latin 

printre primii nu printre ş.a.m.d. sau [etcetera deşi istoria voastră-a fost 

scrisă-n slavonă tot timp de secole (pă‘zeci şi şase de litere-asemeni cu 

pa‘zeci şi[şase de tigve, una pe jos cotilindu-se prin piramida 

domnească-a lui Lăpuşneanu-ntr-un curs prescurtat de istorie, cap. I - 

[Ferească sfântu!) - dar meşterul are umor - dom‘poet, vezi de nu [erau 

anii de perestroikă băteai la maşina cu pa‘zeci şi şase de cranii cari mai 

de care şi chiar de dădeai pe alocuri în hopuri e limpede: literalmente-ai 

fi scris CAPodopere!» 

..................................................................................................... 

noaptea mă prinde (a câta la rând?) lustruindu-mi cu palma («...mana 

mea Yorika!») craniul rânjind al ma- ...‖  (Em. Galaicu-Păun, Capiştea 

mănăstirii neamţ, văzută de ziua lui Eminescu A.D.MCMXCI).  

Nu sunt lipsite de elocuţie şi versurile semnate de Vsevolod 

Ciornei „De din vale de Rovine‖, o parodie la un fragment din 

„Scrisoarea III‖. Permanenţa modelului structurant este parodiată şi de 

alţi postmodernişti, la care subiectele, temele şi motivele eminesciene 

sunt pastişate, intertextualizate, rescrise în maniera lui Mircea Cărtărescu 

din „Poema chiuvetei‖, ca să ne limităm la un experiment mai mult sau 
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mai puţin cunoscut. Uneori, însă, blasfemiile întrec orice fantezii, alteori 

Eminescu este tratat total nihilist, cu ură patologică; de exemplu, într-un 

text incalificabil, din preconizatul volum „Poezie rock‖, de Alexandru 

Vakulovski („Tiuk!‖, 2014, 7 februarie). 

Aşadar, cum am încercat să demonstrăm, în poezia lui Eminescu 

există mai mulţi Eminescu, mai multe viziuni, stiluri etc., etc., din care 

basarabenii au preluat, reinterpretat, în funcţie de temperament, 

mentalitate, gust, sensibilitate, principii canonice etc., diferite structuri 

eminesciene. Cu adevărat, şi în spaţiul dintre Prut şi Nistru, avem atâţia 

Eminescu, câte generaţii atestăm în poezia secolului XX. 

 

C.Z.U.: 81(4) 

Begioni Louis, professeur de 
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Logique et Enonciation) 

Universite Charles de Gaulle – Lille 

3, France 

 

LES PARADOXES DE LA SITUATION LINGUISTIQUE 

DE L’ITALIE EN EUROPE 

Lorsque que l‘on compare la langue italienne aux autres langues 

europeennes, on peut constater que le contexte linguistique italien 

presente une complexite due en grande partie а l‘histoire de l‘Etat 

italien. A l‘Unite italienne, c‘est le toscan litteraire qui a ete choisi 

comme langue officielle. Pour la plupart des locuteurs italiens de cette 

epoque, il s‘agissait d‘une langue etrangere qui a mis plus d‘un siecle а 

s‘imposer. Notre reflexion se propose d‘examiner d‘une part la situation 

des langues minoritaires reconnues officiellement en Italie et, d‘autre 

part, la situation linguistique reelle du pays ou le bilinguisme avec les 

dialectes regionaux et locaux est predominant.  

1. La situation de l’ensemble des langues minoritaires en Italie 

La constitution italienne de 1948 prend en compte les minorites 

linguistiques. La loi 482 du 15 decembre 1999 prend definitivement acte 

des langues minoritaires et distingue les minorites des regions 
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frontalieres de celles des minorites dites « historiques ». Les langues 

minoritaires reconnues sont les suivantes : l‘albanais, l‘allemand, le 

catalan, le croate, le francais, le franco-provencal, le frioulan, le grec, le 

ladin, le sarde et le slovene. Meme si l‘article 1 de cette loi proclame le 

caractere officiel de la langue italienne et souligne la valorisation du 

patrimoine linguistique et culturel de l‘italien, il permet egalement de 

valoriser celui des langues et des cultures minoritaires en appliquant les 

principes de la constitution de 1948 ainsi que les normes europeennes 

dans ce domaine. L‘esprit de la constitution en matiure de minorites se 

fonde sur trois principes fondamentaux : 

- le critere linguistique : les minorites sont considerees comme des 

minorites linguistiques selon la tradition constitutionnelle qui fait 

reference au concept d‘ethnie, lui-meme fonde sur celui de 

citoyennete et donc d‘appartenance а la nation. 

- La necessite d’une reconnaissance : les minorites linguistiques 

sont reconnues par les lois nationales et les normes internationales 

(cf. l‘article 6 de la constitution et les accords internationaux). 

- L’ancrage territorial des droits reconnus : la predominance du 

principe territorial sur celui des personnes implique le fait qu‘un 

membre d‘une minorite peut se referer aux droits definis dans le 

cadre territorial. 

Ce dernier critere a trouve son application dans des « оlots » 

linguistiques tels que les zones frontieres avec des etats etrangers ou la 

langue officielle est celle de la minorite. C‘est le cas de la Vallee 

d‘Aoste, du Trentin-Haut Adige et du Frioul-Venetie julienne. 

Pour les dispositions relatives au droit des personnes, nous devons 

nous referer а l‘article 2 qui prevoit, dans le cadre de la mise en њuvre 

de l‘article 6 de la constitution, qu‘« en accord avec les principes 

generaux etablis par les organismes europeens et internationaux, la 

Republique defend la langue et la culture des populations albanaises, 

catalanes, germaniques, grecques, slovenes et croates ainsi que de celles 

dont la langue est le francais, le franco-provencal, le frioulan, le ladin, 

l‘occitan et le sarde ». 

On reconnaut ainsi toutes les minorites autochtones presentes sur 

le territoire italien. Cependant la loi ne concerne pas les nouvelles 

minorites d‘immigres ni les populations Sinti et Rom pour lesquelles la 

question de la sauvegarde de la langue reste sans reponse. Cette 
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exclusion a provoque des critiques а l‘encontre de l‘Italie de la part des 

« organismes europeens et internationaux » qui prevoient certaines 

formes de defense en faveur des populations nomades et des immigres. 

En effet la « Declaration Universelle des droits linguistiques de 

Barcelone » de 1996 distingue communaute linguistique et groupe 

linguistique, entendant par communaute linguistique les populations 

nomades et par groupe linguistique les immigres, les refugies et les 

deportes. 

L‘attribution du statut de minorites linguistiques reconnues par la 

loi generale et la definition des zones d‘etablissement minoritaire de la 

part des organismes regionaux constituent les fondements pour la 

realisation des droits linguistiques definis par le legislateur, ceux-ci 

comprennent : 

- La garantie de l‘utilisation des langues minoritaires reconnues aussi 

bien comme instrument d‘enseignement que comme matiere scolaire 

dans les ecoles maternelles, primaires et au college, sans exclure 

d‘ulterieures initiatives pour la valorisation et la recherche meme а 

un niveau universitaire. 

- L‘emploi des langues minoritaires reconnues dans les services 

publics : pour les actes administratifs, les recours devant les juges de 

paix, dans les bureaux des administrations publiques. 

- L‘utilisation de la langue minoritaire dans la reglementation 

topomomastique et onomastique. 

- La garantie de la defense des langues minoritaires dans le secteur 

des medias.  

Cette reconnaissance, qui prend en compte les principes generaux 

definis par les organismes europeens (en particulier Conseil de l‘Europe 

et Union Europeenne) ne rend pas du tout compte de la situation 

linguistique de l‘Italie ou sont encore parles plus de 2000 dialectes.  

2. Les politiques linguistiques de deux regions а statut 

autonome : la Vallee d’Aoste et le Trentin – Haut Adige 

Nous presenterons maintenant quelques aspects des politiques 

linguistiques des regions autonomes de la Vallee d‘Aoste et du Trentin-

Haut Adige, en essayant de faire ressortir les principales caracteristiques 

et surtout les grandes contradictions. 

2.1. La Vallee d’Aoste 
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La Vallee d‘Aoste, les langues italienne et francaise dominent le 

systeme administratif et educatif bien que la situation linguistique 

s‘avere plus complexe. En effet, outre ces deux langues officielles, deux 

langues regionales sont presentes mais sans etre pleinement valorisees 

ou enseignees : le franco-provencal et le walser (qui appartient а la 

famille germanique, ce qui permet а quelques communes de la Haute 

Vallee du Lys de beneficier d‘un droit d‘enseignement en allemand dans 

les communes concernees). Il convient de remarquer que ces deux 

langues regionales sont en realite masquees et affaiblies par leur 

proximite typologique et historique, l‘une avec le francais, l‘autre avec 

l‘allemand. 

La Vallee d‘Aoste est une region autonome de la Republique 

italienne, situee au cњur des Alpes, entre la France, la Suisse et le 

Piemont. Dans le cadre d‘un multilinguisme social diffus, le bilinguisme 

francais-italien et le statut officiel et paritaire des langues sont а la base 

de son systeme scolaire. Bilinguisme scolaire qui evolue vers le 

plurilinguisme avec l‘enseignement d‘une langue etrangere, l‘anglais. 

Tous ces elements, et d‘autres encore, ont transforme l‘ecole valdфtaine 

en un veritable observatoire pour les didacticiens des langues. 

Les dernieres annees ont vu un rattrapage en faveur du franco-

provencal а l'ecole primaire. En ce qui concerne l'enseignement 

secondaire, le francais y est enseigne en moyenne 6 heures au lieu de 3 

heures (en Italie pour la premiere langue au niveau de la scuola media) 

dont deux en co-presence avec une autre matiere comme les 

mathematiques et les sciences. 

Dans les etablissements d‘enseignement secondaire 

(correspondant aux lycees generaux technologiques et professionnels en 

France), l'enseignement en francais est aussi dispense а raison de 6 

heures hebdomadaires. Dans ce cas, certaines disciplines sont egalement 

enseignees en francais (litterature, histoire de la Vallee d'Aoste, 

sciences, mathematiques). 

Depuis peu, une universite, l'Universite de la Vallee d'Aoste, a ete 

creee, mais seuls les formations pour devenir instituteur ainsi que les 

matieres liees а l‘economie du tourisme sont bilingues. Les autres 

disciplines sont dispensees en italien, а cause de la presence 

d'enseignants provenant surtout des universites de Milan et de Turin. Un 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven?al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven?al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit?_de_la_Vall?e_d%27Aoste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turin
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cours obligatoire de francais et de culture francophone est cependant au 

programme. 

Ainsi, en Vallee d‘Aoste, depuis les annees 1980, le francais est 

introduit, а cфte de l‘italien, comme langue de reference dans le systeme 

educatif ou il est utilise comme langue d‘enseignement dans plusieurs 

disciplines. Dans tous les concours des administrations regionales et 

locales, on trouve au moins une epreuve en langue francaise. Cette 

politique a pose de nombreux problemes :  

- d‘une part, la population presente dans la region depuis plusieurs 

generations parle en general italien et une variete de franco-

provencal; 

- d‘autre part, depuis les annees 1970, cette region a vecu une forte 

emigration de populations provenant du sud de l‘Italie (en particulier 

de Calabre) qui a provoque de nombreux problemes pour la 

diffusion du francais а l‘ecole.  

2.2. Le Trentin-Haut Adige 
Dans cette region et plus particulierement dans la province 

Bolzano/Bozen, les germanophones ont obtenu la separation des ecoles 

en fonction de la langue (enfants germanophones et enfants italophones) 

et ils jouent desormais un rфle central dans la formation des 

gouvernements regionaux et provinciaux. Mais, contrairement а d‘autres 

minorites non italophones d‘Italie, les germanophones de 

Bolzano/Bozen ont beneficie de certains facteurs historiques qui ont 

favorise le respect de leurs droits. Par exemple, le fait que la langue 

allemande soit consideree comme une grande langue de communication 

«porteuse de culture» n‘est pas negligeable. Le fait egalement que 

l'annexion du Tyrol du Sud s‘est realisee contre la volonte de la 

population constitue un autre facteur d‘une certaine importance, sans 

oublier la repression et l'interdiction de la langue allemande durant la 

periode fasciste. Les dernieres annees ont neanmoins ete marquees par 

des conflits entourant la declaration des groupes linguistiques, la 

resolution sur la representation proportionnelle dans la fonction 

publique, les tests sur le bilinguisme, l'utilisation de la langue devant les 

tribunaux, l‘apprentissage de la «langue seconde» — l'italien pour les 

ecoles allemandes, l'allemand pour les ecoles italiennes — а l'ecole 

maternelle, l'inscription dans les ecoles de langue allemande ou 
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italienne, le choix des toponymes ou les modeles d'immersion а l'ecole, 

etc.. 

3. Exemple de trois autres langues minoritaires 

3.1. Le frioulan (dans la region du Frioul-Venetie Julienne) pour 

lequel les autorites regionales ont mis en place une politique linguistique 

ou la langue ecrite est de plus en plus reconnue, en particulier avec un 

programme qui prevoit la publication des textes administratifs en version 

bilingue, des financements pour la constitution de dictionnaires bilingues 

et le developpement d‘actions dans le domaine de la traduction. Comme 

dans le cas de la Vallee d‘Aoste, le frioulan fait egalement l‘objet de 

projets experimentaux d‘enseignement dans les ecoles primaires et 

secondaires. 

3.2. L’albanais 

Surtout en Calabre et dans quelques communes de Sicile, on parle 

une variete d‘albanais (arberesh) qui s‘est developpee depuis presque 

cinq siecles et qui s‘est differenciee de l‘albanais parle aujourd‘hui en 

Albanie. Dans ces zones, une veritable tradition litteraire existe meme en 

l‘absence d‘une veritable koine. Les populations concernees sont 

bilingues (italien/albanais) voire trilingues (italien/albanais/dialecte 

italien local). Une chaire de langue et linguistique albanaise existe 

aujourd‘hui а l‘Universite de Calabre (Arcavacata di Rende – Cosenza) 

et elle constitue une reference importante non seulement pour les 

communautes albanaises en Italie mais egalement pour les universites 

albanaises sur le plan historique et culturel. 

3.3. La situation linguistique de la Sardaigne 

La communaute linguistique sarde est sans doute numeriquement 

la plus importante en Italie. Meme si la constitution italienne reconnaоt 

le sarde comme langue minoritaire, il est difficile sur le plan strictement 

linguistique d‘en dire autant. En effet, les dialectes sardes, а tradition 

orale, presentent des varietes tres diversifiees sur tout le territoire : par 

exemple le campidanais au sud, le logodurais dans le nord. On trouve 

egalement une enclave catalane qui remonte au XIV
e
 siecle et qui se 

distingue aujourd‘hui du catalan parle en Espagne (avec de fortes 

influences linguistiques italiennes et sardes). Grece au statut linguistique 

de la langue sarde, les autorites regionales ont mis en place un 

programme visant а la constitution d‘une langue sarde unifiee а l‘ecrit. 

Vaste projet qui se heurte а des realites sociolinguistiques peu favorables 
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а son developpement. La langue sarde a ete reconnue par la Loi 

Regionale n. 26 du 15 octobre 1997 qui concerne « la promotion et la 

valorisation de la culture et de la langue de la Sardaigne », comme 

deuxieme langue officielle de la Region autonome de Sardaigne а cфte 

de l‘italien. La Loi Regionale envisage la defense et la valorisation de la 

langue et de la culture au meme titre que la langue italienne en faisant 

egalement reference au catalan de Alghero, au tabarchino de l‘оle de 

Saint-Pierre, au sassarese et au gallurese. Elle prevoit en particulier la 

conservation du patrimoine culturel, bibliothecaire et museal, la creation 

de Consultations Locales sur la langue et la culture, le catalogage et le 

recensement du patrimoine culturel, des aides financieres destinees aux 

activites culturelles, aux programmations radiotelevisees et aux 

publications journalistiques en langue sarde. Les lois regionales n. 

26/1997 et n. 482/1999 ont charge une commission d‘experts d‘elaborer 

une hypothese de langue unifiee pour la Sardaigne qui devrait tenir 

compte des principales varietes linguistiques de l‘оle. Ce projet est 

toujours d‘actualite mais a bien du mal а faire partie des priorites de la 

region… 

4. Les langues regionales ayant une grande tradition qui ne 

sont pas reconnues par la constitution italienne 

Il s‘agit surtout du venitien et du napolitain qui sont, aujourd‘hui 

encore, utilises par l‘ensemble des populations de ces deux regions dans 

la plupart des situations de communication (de la vie quotidienne, 

parfois meme а l‘oral dans des situations plus officielles) apparemment 

sans distinction de classes sociales. Il est notoire que les milieux 

aristocratiques et bourgeois napolitains et venitiens preferent leur langue 

а l‘italien. Ces deux langues regionales ont une grande tradition 

litteraire : on peut citer Goldoni pour le venitien, Basile et De Filippo 

pour le napolitain. 

5. Les dialectes en Italie 

5.1. La situation generale 

Parmi ceux-ci, on trouve des langues possedant un fort ancrage 

culturel et une tradition ecrite importante : c‘est, entre autres, le cas du 

venitien, du napolitain (que nous venons d‘envisager dans le paragraphe 

precedent) et du romanesco (parle dans la region de Rome).  

La diglossie en Italie est generale, sauf peut-etre en Toscane. 

L‘italien oral n‘est pas standardise et prend la forme de ce que l‘on 
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pourrait appele l‘italien regional. Les changements de la societe italienne 

au cours des 150 dernieres annees ont eu d‘importantes consequences 

sur le plan des pratiques langagieres. Notamment depuis 50 ans, le 

developpement economique et la diffusion de la radio et de la television 

ont contribue а une plus grande diffusion de la langue italienne dans la 

plupart des situations communicatives. Pourtant, les dialectes n‘ont pas 

disparu et de nouveaux equilibres se sont constitues entre les dialectes 

locaux, les dialectes regionaux et l‘italien parle dans chaque region, 

c‘est-а-dire l‘italien regional. Dans notre expose, nous essayerons de 

definir la structure linguistique du territoire en examinant les niveaux les 

plus importants de cette articulation : 

- l‘italien national (standard ou neo-standard), 

- l‘italien regional, 

- le dialecte regional, 

- le dialecte local. 

Pour ce faire, nous prendrons en consideration les nombreuses 

interactions qui existent entre ces differents niveaux, mais aussi les 

composantes extralinguistiques pouvant aider а comprendre le 

fonctionnement du systeme linguistique italien dans un equilibre, par 

definition, instable. 

5.2. Comment pourrait-on definir l’italien standard ou neo-

standard ? 

Se confond-il avec ce qu‘on appelle l‘italien commun et l‘italien 

national ? En regle generale, dans un pays donne, la langue standard est 

une forme linguistique normalisee qui ne prend pas en consideration les 

variations locales ou sociales et qui est employee couramment par les 

gens de ce pays. Puisqu‘elle est repandue par les medias, l‘ecole, les 

institutions officielles, cette langue tend а reduire les differences 

linguistiques regionales et locales. La langue ecrite aussi peut 

certainement entrer dans cette definition. C‘est le cas de la situation 

linguistique de la France, ou le francais standard existe aussi bien а 

l‘oral qu‘а l‘ecrit. Apres la construction d‘un Etat national centralise et, 

surtout, apres l‘institution de l‘ecole obligatoire en 1880-1882 (par le 

Ministre de l‘Instruction Publique et des Beaux Arts, Jules Ferry), on a 

interdit l‘utilisation des dialectes, des langues regionales ou etrangeres 

parlees sur le territoire national. Dans le cas de la France, nous pouvons, 

nous semble-t-il, analyser les caracteristiques du francais standard et 



38 
 

l‘identifier avec la langue qui est parlee а Paris, c‘est-а-dire au centre du 

pouvoir politique, economique et culturel. 

Les variations les plus importantes peuvent etre reperees dans les 

zones peripheriques – les aires de frontiere, l‘extreme sud et, de maniere 

moins importante, l‘extreme nord. En Grande-Bretagne, meme si, au 

niveau regional, les variations linguistiques restent importantes, 

l‘existence de l‘anglais standard est indeniable. Le cas de l‘Allemagne 

aussi est particulier puisque la langue standard y a ete definie grece а la 

diffusion de la Bible de Martin Luther, notamment dans le systeme 

educatif. Si, par contre, nous prenons la definition de F. de Saussure de 

la langue comme un systeme de relations ou, plus precisement, comme 

un systeme de systemes relies les uns aux autres et communs а 

l‘ensemble des locuteurs d‘une langue donnee, nous sommes sans doute 

plus proches de la situation linguistique de l‘Italie d‘aujourd‘hui. La 

langue serait une sorte de superstructure commune а tous alors que les 

realisations regionales, locales ou personnelles devraient etre associees а 

la notion de parole. 

En effet, а partir de l‘unification politique de l‘Italie en 1860, 

l‘italien litteraire qui a ete propose comme modele pour la langue 

nationale s‘est largement repandu aussi bien а l‘ecrit qu‘а l‘oral, et ses 

realisations regionales possedent des liens structuraux communs, parfois 

meme forts, alors que nombre de leurs caracteristiques restent liees а des 

structures linguistiques qui sont influencees par les dialectes regionaux 

et locaux. 

5.3. Un peu d’histoire linguistique de l’Italie : vers un italien 

national 

L‘histoire linguistique de l‘Italie depuis son unification politique 

presente beaucoup d‘analogies avec celle du monde romain. Le latin 

parle se repand dans les provinces conquises par Rome et, au contact de 

realites linguistiques locales, ce latin donne vie aux varietes regionales et 

locales, qui, au fil du temps, sont devenues ces langues regionales 

appelees, dans l‘Italie unifiee, dialectes. Avec la realisation de l‘unite 

politique du pays, la langue litteraire modelee sur le toscan medieval et 

imposee sur le plan national entre en contact avec les realites 

linguistiques regionales. Apres 150 ans d‘interactions on rencontre 

aujourd‘hui des italiens regionaux ou varietes regionales d‘italien aux 

caracteristiques qui changent d‘une aire linguistique а l‘autre. La 
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diffusion de la langue de l‘ecole et le developpement massif des mass 

media a favorise l‘utilisation de l‘italien egalement dans des situations 

de communication de la vie courante. 

Dans ce contexte, les locuteurs qui avaient une langue regionale 

tres proche du toscan – pour des raisons historiques et linguistiques 

evidentes, c‘est surtout le cas de l‘Italie du centre – ont fait moins 

d‘efforts pour apprendre l’italien en gardant ainsi des caracteristiques 

phonologiques, mais aussi morphologiques et lexicales, qui sont parfois 

plus marquees que celles des autres varietes regionales.  

Le toscan actuel ne constitue donc plus le modele d‘une langue 

qui serait en train de se standardiser. Il occupe une position linguistique 

et geographique centrale, entre le nord et le sud, que nous retrouvons 

surtout dans la representation mentale des locuteurs italiens pour ce qui 

est de la notion de langue italienne nationale ou standard, mais qui ne 

correspond plus а la realite linguistique italienne d‘aujourd‘hui. Pendant 

des siecles, le toscan a joue le rфle de langue supranationale pour 

l‘intercomprehension entre les classes dirigeantes et les intellectuels ; 

aujourd‘hui il a perdu ce statut et, а cause de ses importantes variations 

phonologiques, il est relegue au niveau d‘un italien regional, certes 

culturellement prestigieux et avec une connotation puriste, mais ancre 

dans une region qui n‘est assurement pas le moteur du pouvoir. Nous 

sommes d‘accord avec Nora Galli (1985) lorsqu‘elle declare que « come 

si e detto l’italiano e di origine toscana e deriva dal fiorentino, ma non e 

il fiorentino di oggi, ne ha mai coinciso pienamente col fiorentino 

neppure nel passato »
12

. C‘etait surtout une langue ecrite, appartenant а 

un registre litteraire, caracteristique de la haute societe, presente dans les 

centres urbains, qui employait de nombreux latinismes et qui subissait 

egalement l‘influence des autres villes toscanes ainsi que d‘autres 

regions de la peninsule. L‘italien standard ou neo-standard (en train de 

se standardiser) pourrait etre defini comme l‘extension aux autres 

regions de la variete ecrite du toscan litteraire. Et ce, avec une adaptation 

                                                             
12

Nora Galli de‘ Paratesi, Lingua toscana in bocca ambrosiana, Bologna, Il 

Mulino, 1985.Notre traduction : « comme nous l‘avons dit, l‘italien vient du 

toscan et derive du florentin, mais ce n‘est pas le florentin d‘aujourd‘hui, et 

meme par le passe, il n‘a jamais ete identique au florentin ». 
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regionale qui depend du contact avec les structures linguistiques des 

dialectes regionaux. Ainsi que nous venons de le dire, il est tres difficile 

de decrire de maniere exhaustive cette langue standard. On peut pourtant 

en identifier, sans trop de difficultes, les structures syntaxiques et 

morphologiques meme si des variations regionales ne manquent pas. Au 

niveau phonologique, une description rigoureuse reste tres complexe 

notamment en ce qui concerne le systeme vocalique. Il est possible de 

trouver une solution capable de rendre compte de ce systeme en adoptant 

la notion d‘archiphoneme pour les voyelles d‘ouverture moyenne, ce qui 

permettrait de mettre en evidence un systeme vocalique tonique 

simplifie :  

 

 

 
Une autre idee recue trop generalement repandue : l‘italien 

standard correspond а ce que l‘on appelle l‘italien du nord, c‘est-а-dire 

celui de Milan. Il n‘y a aucun doute que, pour des raisons 

extralinguistiques liees а l‘histoire et а des formes de concentration du 

pouvoir, l‘italien parle а Milan a acquis un prestige evident. Milan en 

tant que capitale economique et capitale culturelle de la modernite 

constitue certainement sur le plan linguistique un modele de reference et 

exerce une importante force centripete sur toute l‘Italie. 

Aujourd‘hui, le pouvoir economique represente un pфle 

d‘attraction extraordinaire dans le monde entier et nous pouvons le 

comparer au pouvoir politique et administratif d‘autrefois. 

Pourtant, la notion d‘italien du nord ne resiste pas а l‘analyse 

linguistique. Les varietes d‘italien que l‘on parle а Venise, а Bologne, а 

Genes ou а Turin sont tres differentes entre elles et les formes 

linguistiques qui les caracterisent sont liees au substrat dialectal et 
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regional. Il est donc difficile d‘accepter l‘existence d‘un italien du nord 

homogene а l‘analyse linguistique meme si de nombreuses formes 

linguistiques presentent des similitudes entre elles puisqu‘elles 

appartiennent а des aires geographiques proches. 

L‘italien parle а Milan a acquis un prestige suffisant pour qu‘on 

puisse le confondre avec un italien standard potentiel, mais cela est sans 

aucun doute dы а une italianisation precoce du nord industriel, qui a 

donne lieu а une standardisation egalement precoce de l‘italien regional 

de la region milanaise. De plus, ce phenomene s‘est accompagne d‘une 

volonte et d‘une conscience linguistique fortes. En d‘autres termes, son 

aire linguistique est la plus italianisee car c‘est lа ou la nouvelle langue 

nationale s‘est affirmee le plus rapidement. Cette italianisation des 

regions industrielles du nord est assurement due а des parametres 

socioeconomiques et extralinguistiques. Ce phenomene est egalement а 

mettre en relation avec le desir de la petite et moyenne bourgeoisie du 

nord industrialise de s‘italianiser notamment par ideal d‘identification 

linguistique. L‘emigration des populations du sud vers le nord de l‘Italie 

dans les annees 1950 et 1960 constitue une autre composante favorable а 

un developpement de l‘italien en tant que lingua franca de 

communication dans les regions industrialisees. Meme si les medias, 

notamment la RAI, ont contribue а la diffusion de cette variete d‘italien 

regional, on ne peut pas affirmer qu‘il corresponde а l‘italien standard 

ou а ce que l‘on pourrait appeler l‘italien du nord. La situation des 

regions du nord reste, d‘un point de vue linguistique, tres diversifiee. 

Ainsi, d‘ouest en est, les varietes regionales du Piemont et de la Venetie 

gardent des caracteristiques linguistiques tres differentes. Nombreux ont 

ete ceux qui ont pense que cette affirmation de l‘italianisation pouvait 

avoir pour consequence une regression des dialectes – ce sur quoi il faut 

etre tres prudent. Il est vrai que les dialectes sont moins employes 

surtout dans les situations de communication officielles, administratives 

ou professionnelles ; toutefois, ce phenomene ne peut etre interprete 

comme une regression de fond, mais plutфt comme une redistribution 

des situations de communication. Bien au contraire, la prise de 

conscience culturelle, politique et aussi linguistique des populations de 

l‘Italie du nord est le signe de la vitalite des dialectes regionaux et 

locaux, aujourd‘hui percus comme l‘affirmation d‘une identite culturelle 

forte. 
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Cela n‘enleve rien au fait que la standardisation precoce de la 

variete milanaise lui a confere un grand prestige, notamment dans la 

diffusion d‘un modele pour l‘enseignement de l‘italien а l‘etranger. 

Meme si beaucoup d‘enseignants etrangers croient encore а la 

superiorite et а la purete linguistique du toscan, le modele de reference 

est la variete de type milanais aussi bien sur le plan phonologique que 

morphosyntaxique. Il n‘est plus imaginable d‘inserer dans les 

methodologies d‘enseignement de l‘italien langue etrangere des 

prononciations de type toscan, romain ou napolitain. Cela non pas pour 

des raisons discriminatoires d‘un point de vue culturel, mais, plutфt, 

pour des raisons de cohesion linguistique et qui tiennent au niveau de 

standardisation de l‘italien de Milan, а son image et а des variables 

extralinguistiques liees au pouvoir economique et au rayonnement de 

cette ville en Italie et dans le monde entier. Une solution 

linguistiquement et methodologiquement plus acceptable serait de 

proposer aux eleves d‘italien langue etrangere un modele de reference de 

type milanais pour l‘apprentissage phonologique et morphosyntaxique, 

mais aussi de leur procurer du materiel ecrit et audiovisuel, de leur 

donner acces aux varietes regionales, par exemple а celles de Toscane, 

de Rome, de Naples, etc.. Ils pourraient ainsi prendre conscience du fait 

que chaque locuteur italien parle un italien different, c‘est-а-dire la 

variete linguistique de sa region. 

Une autre remarque sur les idees recues concerne les influences de 

l‘italien du nord sur les autres varietes du centre et du sud. Nous 

prendrons deux exemples bien connus, l‘un morphologique, l‘autre 

phonologique. 

Le premier exemple est celui de la diffusion du passe compose а 

la place du passe simple pour exprimer un temps du passe avec la valeur 

aspectuelle d‘accompli. Dans ce cas, l‘opposition entre le nord et le 

centre ou le sud est evidente. Dans le nord, on emploie presque 

exclusivement le passe compose, alors que, dans le centre et le sud, le 

passe simple tend а etre conserve avec une valeur aspectuelle tres 

marquee d‘accompli (avec en toscan la regle bien connue des 24 heures 

qui distingue plus nettement les deux emplois). C‘est un fait, dans les 

varietes meridionales aussi, on emploie de plus en plus le passe 

compose. 



43 
 

S‘agit-il d‘une influence septentrionale ? La possibilite de 

conclure а une telle influence doit etre traitee avec beaucoup de 

prudence. Il est bien plus probable qu‘il s‘agisse d‘un phenomene de 

restructuration du systeme verbal present dans l‘evolution du latin 

vulgaire aux langues et aux dialectes romans : l‘opposition aspectuelle 

accompli/inaccompli exprimee par des formes verbales synthetiques est 

remplacee par l‘opposition formes simples/formes composees ou 

l‘aspect passe au second plan. Dans cette nouvelle structure, le passe 

simple devient une forme verbale а valeur d‘accompli qui est ressentie 

comme inutile puisqu‘elle est synthetique. D‘ou la tendance а sa 

marginalisation. 

5.4. L’italien regional 

Comme nous l‘avons dejа explique, les locuteurs, lorsqu‘ils 

choisissent de s‘exprimer en italien, utilisent leur variete regionale. Cet 

italien prend les caracteristiques linguistiques du substrat linguistique de 

la region. 

Les variations phonologiques sont les plus faciles а observer 

lorsqu‘on etudie l‘une de ces varietes. Comme nous l‘avons dejа 

remarque, les systemes vocaliques comportent les plus fortes 

fluctuations en particulier pour les voyelles ouvertes et fermees, pouvant 

etre transcrites avec les archiphonemes /E/ et /O/ ; celles-ci se realisent 

ouvertes ou fermees selon les regions et selon les influences dialectales. 

Pour ce qui est des consonnes, les variations sont egalement importantes. 

Parmi les plus evidentes, nous citerons une fois encore les varietes 

toscanes : le phenomene de la gorgia, la prononciation de zio (oncle) en 

[‗tsijo] au lieu de [‗dzijo], cette derniere etant la caracteristique des 

varietes septentrionales, et de nombreux phenomenes de sonorisation 

intervocalique dans certaines localites meridionales, on peut avoir par 

exemple [ammad‘dzare] au lieu de [ammat‘tsare] (tuer). 

Sur le plan morphosyntaxique, ces variations sont moins 

nombreuses, mais elles peuvent parfois donner lieu а des situations de 

communication equivoques. 

Voici quelques exemples : 

- La generalisation du passe compose а la place du passe simple, que 

nous avons dejа evoquee. 

- L‘utilisation de deux verbes avoir l‘un fonctionnant comme un 

auxiliaire avere, l‘autre, averci, prenant le sens plein du verbe 
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posseder comme c‘est le cas dans la plupart des dialectes 

septentrionaux ainsi qu‘en espagnol avec les deux verbes haber et 

tener. 

- Dans la variete regionale de l‘italien sarde campidanien, la 

periphrase aspectuelle utilisant le gerondif prend une signification 

differente de celle des autres varietes regionales ; ainsi sto venendo 

(je suis en train d‘arriver), venendo ou venendo venendo expriment 

une action dans un futur proche ou differe et l‘action d‘arriver peut 

se produire apres plusieurs heures, ce qui peut engendrer de grandes 

difficultes dans l‘interpretation du message linguistique avec des 

locuteurs d‘autres regions. 

5.5. La situation des dialectes aujourd’hui 

Les dialectes sont-ils en train de disparaоtre ? Qui parle encore 

dialecte ? 

On parle souvent dans la presse italienne de la disparition des 

dialectes. Meme dans ce cas, il faut pourtant etre prudent et examiner de 

maniere attentive la situation linguistique de chaque region. S‘il est vrai 

que l‘utilisation de l‘italien regional se repand de plus en plus, il est 

egalement vrai qu‘il existe une revalorisation culturelle et linguistique 

des dialectes. A ce sujet, la situation de la province de Parme est tres 

eclairante. L‘interet pour la culture locale sous tous ses aspects (theetre 

dialectal, musees ethnographiques, fetes, etc.) a redonne une nouvelle 

vigueur aux dialectes, sans doute plus aux dialectes 

regionaux/departementaux qu‘aux dialectes locaux. Dans l‘une de ses 

enquetes sur les dialectes, l‘ISTAT (Institut national italien de 

statistique) fait cette triple observation : « Si consolida l’italiano, 

diminuisce l’uso esclusivo del dialetto, aumenta l’uso alternato »13 (Istat 

2002). Cette tendance indique pourtant que la diffusion de l‘italien 

marque le pas, elle regresse meme entre 1988 et 1995 alors que la 

population italienne devient bi- et/ou trilingue. En effet, ce phenomene 

peut s‘expliquer par le fait que les enfants sont expose des leurs plus 

jeune ege а : 

- l‘italien des medias televisuels, 

                                                             
13

 Istat, Inchiesta sui dialetti, Roma, Istat, 2002. Notre traduction : « L‘italien se 

renforce, l‘usage exclusif du dialecte diminue, l‘usage alterne se developpe ». 
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- l‘italien regional et/ou departemental, 

- le dialecte regional, 

- et, parfois, le dialecte local. 

L‘enquete de l‘ISTAT ainsi que nos recherches sur l‘aire 

emilienne confirment cette tendance, et cette situation linguistique et 

culturelle apparemment complexe se renforce et met en evidence la 

grande flexibilite linguistique des Italiens et l‘attitude non normative, 

plurilingue et multiculturelle qui a toujours caracterise les populations 

italiennes. D‘apres l‘ISTAT, 44,1% de la population egee de plus de six 

ans parle en famille principalement l‘italien contre 19,1% le dialecte. 

L‘utilisation alternee de l‘italien et du dialecte en famille, avec les amis 

et avec d‘autres interlocuteurs atteint 92,3%. Ces donnees officielles 

montrent bien la restructuration en cours des rapports existant entre 

l‘italien et le dialecte, et non la mort des dialectes. 

5.6. La situation sociolinguistique de l’Italie : une tolerance 

linguistique naturelle 

Les modeles proposes dans ce domaine doivent etre precises en 

fonction des rapports existant entre l‘italien national, l‘italien regional, le 

dialecte regional et le dialecte local. Si nous admettons qu‘il n‘existe pas 

d‘italien national standardise, nous nous apercevons que l‘application а 

l‘Italie des modeles sociolinguistiques habituels pose de nombreux 

problemes. Dans la langue ecrite (ainsi que dans certaines situations de 

communication orales telles, par exemple, les situations officielles et 

universitaires), il est possible de trouver des registres linguistiques de 

type soutenu ou litteraire. Le niveau standard ou moyen se realise dans 

l‘italien regional. De leur cфte, les registres linguistiques du type parle, 

familier et, surtout, populaire se realisent bien souvent dans l‘italien 

regional en incluant de nombreux dialectalismes, ou directement dans le 

dialecte regional ou local. Il est donc absurde de parler d‘italien 

populaire, de langue des jeunes, comme certains linguistes l‘affirment. 

Dans ce dernier cas, les caracteristiques lexicales communes а cette 

classe d‘ege ne sont pas suffisantes pour que l‘on puisse parler d‘une 

langue des jeunes. 

Ceux-ci continuent d‘utiliser, et ce, de maniere alternee, l‘italien 

de leur region ou leur dialecte. 

La situation linguistique de l‘Italie est le resultat d‘un equilibre 

linguistique instable qui reflete la grande variete socioculturelle d‘un 
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pays qui, heureusement, n‘a pas connu et ne connaоtra sans doute jamais 

l‘uniformisation linguistique qui a ete realisee en France. Nous avons 

affaire а une variete dans l‘equilibre, dans le respect et dans la tolerance 

qui fait aujourd‘hui la force et l‘originalite de la situation italienne. 

Nous nous proposons de definir un nouveau concept 

sociolinguistique qui nous semble parfaitement adapte а la realite 

italienne, celui de tolerance linguistique. En effet, depuis l‘antiquite, les 

locuteurs de la peninsule italique ont eu l‘habitude de cфtoyer differents 

codes linguistiques : sous l‘empire romain, les langues italiques 

regionales et les varietes regionales du latin, aujourd‘hui, le dialecte 

local, le dialecte regional/departemental (plutфt citadin), l‘italien 

regional et l‘italien national neo standard (existant surtout а l‘ecrit et 

dans les medias). Dans une telle situation, le locuteur italien est 

naturellement bilingue voire trilingue. Il est habitue а la variation 

linguistique et n‘est nullement choque lorsqu'un locuteur d‘une autre 

region utilise une variete d‘italien avec des differences phonologiques, 

morphologique syntaxiques ou lexicales – d‘ou une grande tolerance au 

niveau de la communication. Cette tolerance n‘est pas simplement un 

phenomene linguistique, mais un phenomene plus vaste qui rend compte 

des differences culturelles, sociales et donc aussi linguistiques de 

l‘ensemble des regions italiennes. Cette tolerance signifie egalement 

respect sans renoncer а ses propres particularismes : jamais un Romain 

ou un Napolitain ne se mettra а parler l’italien avec l’accent de Milan 

ou de Turin. 

5.7. Une proposition de loi dans le cadre de la reforme 

federaliste de l’Etat italien : l’enseignement generalise des dialectes 

а l’ecole italienne :  
Il s‘agit d‘une proposition de la Lega Nord (parti politique de la 

« Ligue du Nord »), participant а l‘actuel gouvernement italien, dans le 

cadre d‘un projet federaliste. Cette proposition recente (septembre 2009) 

caracterise la volonte federaliste de ce parti politique bien ancre dans les 

couches populaires du nord de l‘Italie pour lesquelles le dialecte est, 

aujourd‘hui encore, fortement utilise dans les situations de 

communication les plus courantes. Ce projet de loi veut introduire 

l‘enseignement generalise des dialectes dans l‘enseignement primaire 

puis secondaire en opposition а l‘italien…L‘Italie va-t-elle alors se 

federaliser linguistiquement ? Le debat reste ouvert… Le concept de 
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tolerance linguistique risque-t-il d‘etre remis en cause ? L‘avenir nous le 

dira… 
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Abstract: 

Article describes the Liviu Damian’s poem theme between 

tradition and modernity. Poet use metaphorical language to express the 

drama of destiny of creation in the totalitarian system.  Article  reveals  

the  subterfuge  fighting  communist  censorship,  shows  a  model  of 

analysis of symbols in different contexts. Examples of modern literary 

art are illustrated in the work , which is one of the best volumes of the 

poet. Writer’s work retains its topicality. Writer’s work retains its 

topicality because artistic mastery, through problematic. Although well 

known as one of the most famous Romanian poets after the Second 

World War, Nichita Stănescu offeres in his essays some great surprises. 

Beyond his vivid poetic style, Nichita Stănescu wrote many confessions 

about his ars poetica and about his own identity - a poet of Romanian 

language, in fact a poet belonging to one of the most important 

treasures of the world: his nation.  

Key words: synchronization, tradition, modernity, socialist 

realism, metamorphosis, neo-modernism, resistance, convention, 

authenticity, alchemy, artistic subversion, oxymoron. 

          

Marea poezie este factorul inestimabil al viabilităţii unei culturi, 

cum şi al maturităţii sale, aceasta stă sub semnul ritmurilor distincte, de 

existenţă iniţiate şi fundamentale. Poetul aparţine poeziei sale în virtutea 

faptului că el şi-a contopit existenţa sa cu opera poetică. În eseul  

Moartea autorului (1968), Roland Barthes încerca să demonstreze că 

autorul nu e atât o ―persoană‖ cât un subiect constituit şi configurat 

socio-istoric şi cultural, iar Nicolae Balotă în Arte poetice ale secolului 

XX,  scria că „la începutul poeziei este cuvântul şi poetul însuşi nu e 

decât verb întrupat‖[1,p.193].  
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Astfel, poezia e duhul aflat dincolo de veghea noastră. Pentru poet 

ea vine prin ochiul vălurit, care vede altceva, care devine un erou al 

iluziei.În acest sens poetul e cel care vrea să ia perla fără să omoare 

scoica. Cât despre teme şi recuzita lor, ele vin de la sine, firesc, în cadrul 

acestui spectacol vocalizat care este Poezia, cum ar spune De Sanctis. 

 Se ştie că fiecare poet intră, diacronic si sincronic, într-o 

„formulă‖ estetică, antropologică, generationistă, sociologică etc., 

primatul rămânând imaginarul estetic sau „corectitudinea estetică‖, în 

exprimarea autorului. Opera poetică autentică este o intervenţie în 

Absolut , o simfonie ce vibrează în spaţiu şi timp definită la Spaţiu şi 

timp infinite ,ea este, în fiecare Timp al său, o structurare ce tangenţiază 

filozofia  implicată a noţiunilor fundamentale ale existenţei. În măsura în 

care poetul răspunde în existenţa sa despre existenţă, avem clar ritmul 

interior al operei sale. Acesta, adică ritmul, nu este cadenţare, ci o 

esenţă, un ritm ce exprimă o intimitate spirituală cu poetul, prin care 

cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce rămâne inefabil ,adică 

esenţă. Poetului poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate 

necesare. 

Cunoaşterea adâncimilor cugetului, cercetarea atentă a propriei 

fiinţe, condiţie necesară a perpetuei modelări a omului, condiţie necesară 

a afirmării libere a personalităţii lui. În acest context Sartre îşi propusese 

să regândească orizonturile concret-lăuntrice ale fiinţei în mecanismul 

societăţii şi istoriei, specificând că‖posibilul cel mai individual nu este 

decât interiorizarea şi îmbogăţirea unui posibil social [3,p.65]. Sartre 

înzestra tăcerea cu o funcţie metafizică: „…tăcerea este ea însăşi un act 

verbal, o ascunzătoare săpată în limbaj şi care, astfel, nu poate fi 

menţinută decât ca numire virtuală al cărei sens este definit de totalitatea 

Verbului‖[ibidem]. 

Caracterul antimimetic al poeziei capătă noi dimensiuni odată cu 

simbolismul, ajungându-se de la ut pictura poesis – concept introdus în 

limbajul teoriei şi criticii literare de către Horatius, care, la rândul său îl 

împrumutase de la Plutarh (concept sinonim celui de mimesis) – 

conceptul ut musica poesis. Odată cu renunţarea la discursul poetului 

asupra evenimentelor şi lumii exterioare, substanţa lirică se concentrează 

asupra eului şi muzicii interioare, această schimbare de registru 

însemnând, de fapt, actul de naştere a poeziei moderne. Cu rădăcinile în 

romantism, poezia devine conştient modernă prin creaţiile lui Verlaine, 
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Rimbaud, Baudelaire şi Mallarmé, care şi teoretizează simbolismul, 

alături de Jean Moréas – considerat, pe drept cuvânt, naşul noului curent 

literar. În 1886, Moréas publică în Le Figaro littéraire articolul Le 

Symbolisme – întâiul manifest al simbolismului şi, prin urmare, al 

poeziei moderne. În acest articol, erau consideraţi maeştri ai 

simbolismului Baudelaire, Mallarmé şi Verlaine: primul, pentru că e 

„adevăratul precursor‖, al doilea, pentru că a înzestrat poezia „cu sensul 

misterului şi al inefabilului‖, iar al treilea, pentru că „a rupt lanţurile 

crude ale versului‖.  

De altfel, Verlaine – acest Horatius modern – scrie o nouă Artă 

poetică, în care avansează ideea că poezia nu mai e ca pictura, ci ca 

muzica. Aceasta reiese din versurile lui: „De la musique avant toute 

chose/ De la musique encore et toujours!‖ Era şi normal ca, încercând să 

definească poezia, modernii să se refere la analogia ei cu muzica, iar 

anticii să se fi referit la pictură, ei fiind– credem – impresionişti avant la 

léttre. Apropiind poezia de muzică, Verlaine afirmă că ea trebuie să 

sugereze, nu să înfăţişeze nemijlocit sau să figureze linii ori forme; 

cuvintele, departe de a năzui spre exactitate, ceea ce ar fi idealul poeziei 

descriptive sau analitice, nu trebuie să fie utilizate „fără oarecare 

dispreţ‖, căci doar în haloul unui cuvânt cu aparenţe de inexactitate 

rezidă forţa lui poetică. Numai nuanţa, vagul şi nesigurul sunt mijloacele 

artei, pentru că obiectul poeziei este nu ideea clară, sentimentul precis, ci 

sentimentele nehotărâte, clar-obscurul senzaţiilor, imprecisul stărilor 

sufleteşti, inefabilul. Stările acestea sufleteşti, pe care reprezentarea 

concretă nu poate să le descrie, nu pot fi decât sugerate. 

Bacovia este un poet din familia unor Baudelaire sau Georg Trakl, 

cu nimic mai prejos decât aceştia, singular, totodată, în literatura lumii 

tocmai prin puterea extraordinară de a-şi fi trăit până la ultimele 

consecinţe „complexul existenţial‖, cu atâtea urmări benefice asupra 

negativului stilistic al operei, dar cu consecinţe dramatice pentru viaţa 

omului Bacovia. Altminteri, negativul stilistic va deveni principala 

direcţie în poetica secolului al XX-lea. 

Experienţa personală i-a îngăduit lui Bacovia să creeze un 

simbolism pur românesc, între estetica decadentismului francez şi 

eminescianism. Altminteri, despre legătura cu decadenţii francezi a 

vorbit el însuşi în mai multe rânduri. Însă poetul a avut deplina 

conştiinţă a primejdiei epigonismului şi s-a ferit a fi partizanul vreunei 
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şcoli literare la modă, cum s-a aventurat înaintaşul său Al. Macedonski. 

Să ne amintim de mărturia făcută lui I. Valerian, în 1929: „Citesc din 

toţi, dar nu admit pe nimeni. (…) Deşi am citit în tinereţe pe Rimbaud, 

Baudelaire, Laforgue şi alţii, n-am simţit sufletul românesc vibrând 

lângă ei. Alt neam, altă vârstă. Noi trebuie să ne străduim pentru 

originalitatea noastră. Să devenim o fiinţă organică, nu paraziţi şi 

maimuţe‖[5]. Şi s-a ţinut de cuvânt. De aceea noţiunea de bacovianism îl 

încape mai bine decât conceptul de simbolism.  

Entitatea-om  nu are puterea detaşării de real însă poetul-om 

desăvârşeşte întunericul prin fascicul vizionar şi urmăreşte tăcut, încă 

din viaţa celor neîntâmplate, cursul timpului viitor. Iniţiat prin suferinţă 

şi plămădit să fie cel care să vadă vibrând scânteile de vis, Bacovia lasă 

ca testament al nevolniciei omeneşti poeziile sale întocmai marelui 

prevestitor Ioan. Catrenul, din una dintre creaţiile sale, pe care nu 

întâmplător poetul o numeşte „Moină‖, sinonim cu adjectivul moale, 

este o stare specifică a vremii, caracterizată printr-o temperatură ridicată 

a aerului, urmând unei perioade de temperaturi scăzute, care influenţează 

apariţia ceţii şi umezelii secătuitoare, în poeziile sale a unor umbre 

misterioase, a unei neînţelegeri totale a vieţii în astfel de momente, două 

anotimpuri se impun apocaliptic peste pământul aproape distrus: Şi 

toamna, şi iarna / Coboară-amândouă; / Şi plouă, şi ninge, - / Şi ninge, şi 

plouă (Moină). După prăpădul abătut asupra pământului, câteva umbre 

levitează însă poetul trăieşte într-o veşnică imensitate, care îl 

înfricoşează: Tu, haos, care toate-aduni…/ În golul tău e nebunie, - Şi tu 

ne faci pe toţi nebuni (Pulvis) este un haos al ordinii din care marele 

Eminescu face să răsară Luceafărul: Din chaos Doamne-am apărut / Şi   

m-aş întoarce-n chaos…/ Şi din repaus m-am născut, / Mi-e sete de 

repaus (M. Eminescu, „Luceafărul‖) şi, precum acesta, obosit de 

previziuni şi de chinul bolii, Bacovia îşi doreşte ca nimeni altul odihna: 

E mult de când dormim în umbră, / În cimitirul violet…(Amurg). 

Bacovia triplează fiindul, când inert, nepăsător de existenţa viului: 

Stam singur în cavou… şi era vânt…, când lăsător al libertăţii de 

levitaţie a spiritului, bântuind lumea vie: Stam singur lângă mort… şi era 

frig…(Plumb), alternând cu cealaltă stare de fapt a egoului: Te voi 

aştepta, într-o zi, sau într-o noapte oarecare / Pentru ca să văd dacă mai 

pot să am o preocupare (Vae soli…). Prin aceasta divulgând 

superioritatea sinelui poetului iniţiat în tainica măsură a timpului, pentru 
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că în concepţia stoicilor greci cuvântul indica numai raţiunea, care 

guverna universul fără să-l fi creat, operând dinăuntrul naturi, în 

comparaţie cu noţiunea aramaică memra ca verb divin ce opera asupra 

naturii dinafara ei. Cuvântul poetic bacovian se formulează în spaţiul 

deusian şi coboară descriind misterele spaţiului luciferic, pentru că 

moartea, ca fapt sigur al întreruperii vieţii, este doamna care ia trupul 

însă nu şi sufletul poetului, pentru că acesta nu îi aparţine decât matricei 

din Univers: Şi adormind o dată-n pace toţi cei de azi şi eu şi tu, / Veni-

vor alţii să viseze dacă totul e fals sau nu… (Vae soli, din latină: vai de 

cel singur). Dacă vom urmări în profunzime sensul acestor două versuri, 

vom constata că după verbul adormind poetul foloseşte, nu întâmplător, 

numeralul o dată şi nicidecum adverbul de timp odată, ca sens edificator 

al unei singure morţi în care apare trinitatea existenţială a unor pronume 

temeinic uzitate de toţi vorbitorii,  indiferent de situaţia sau profesia pe 

care o au, sunt trei pronume care identifică viaţa şi rezultatul ei, fără 

acestea omenirea ar fi fost inexistentă. Ultimul vers este cel al 

conştientizării ciclului, un perpetuu sens al renaşterii prin moarte, o 

întoarcere într-un alt timp: Şerpi cu puteri de magie, / Secrete ale 

vremurilor, / Civilizaţie înspre viitor, / Eroii libertăţii / Vă apără…/ 

Egipet, revărsare a Nilului de aur… (Egipet). 

Totodată, operele bune, dense ca substanţă ideatică, 

impulsionează extraordinar gândirea. Aici ţinem să amintim că scriitorii 

din grupul Gândirii, din care făcea parte şi Lucian Blaga, considerau 

gândirea condiţie fundamentală a devenirii „omului spiritual‖, condiţia 

accederii la o spiritualitate superioară. Iar nu puţini autori contemporani 

văd în gândire o modalitate optimă de recuperare a valorilor naţionale 

periclitate de istoria vitregă şi, nu în ultimul rând, o modalitate de a 

învinge vidul, inerţia, lâncezeala existenţei.   

Sartre sublinia că universul însuşi poate fi subjugat ca adjectiv al 

vocabulelor: „A exista înseamnă să posezi o denumire controlată, 

undeva, într-un loc, pe Tabelele infinite ale Verbului… [4,p.561]. Acesta 

fiind sedus de rolul verbului a dat naştere iluziei ce a tranchilizat 

abolirea  dualităţii eu-lume, dând impresia că restituie fiinţei finite o 

înşelătoare putere de a lua în stăpânire lumea. 

Într-un crochiu critic scris pe marginea cărţii „Sânt verb‖, M. 

Cimpoi menţiona: „Destinul, în accepţia largă a cuvântului, formează 

obiectul de căpetenie al meditaţiilor scriitorului‖ (Enigmele verbului, p. 
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164). În acest sens, misiunea eului poetic, este să fixeze interogaţia lirică 

în jurul unui ax, simbolic, livresc, biografic sau din istoria naţională şi să 

scoată din această întâlnire neaşteptată de „contrarii‖, printr-o veritabilă 

alchimie a verbului, o tensiune lirică maximă. 

Temele creaţiei estetice damianiene sunt temele obsedante ale 

ființei umane ce vibrează de tensiune, forță interioară, urmănd modulații 
estetice particularizate prin mari intensități lirice, cu coborări și urcări 

de ton. Pe autor îl interesează nu atât lucrurile în sine, cât reacţiile, 

rezonanţa la aceste lucruri, nu atât cauzele, cât efectele şi aparenţele 

generatoare de înţelesuri revelatoare. Scriitorul pune un accent deosebit 

pe componenta imaginativ-raţională a actului de creaţie, explorează 

virtuţile prozei şi ale eseului, apelează frecvent la metafora paradoxală şi 

la mit, la fragmentarism şi ambiguitate, la literalitate şi intertextualitate. 

Poet al căutării (cum a fost caracterizat în critica literară) Damian 

caută un termen care să numească esenţele, o stare permanentă şi un 

mod de a trăi. Pare să-l găsească într-un cuvânt cu sens multiplu, 

conţinând în sine chiar, omonimia: verbul. 

„Tremur ca frunza./ Ca frunza mă nasc./ Sânt tânăr ca frunza./ Ca 

frunza mă duc.// Firav ca frunza./ Ca frunza mă tem./ Verde ca frunza./ 

Ca frunza revin.// În rouă ca frunza./ Ca frunza sub ger./ Fac umbră ca 

frunza./ Ca frunza blestem.// Tremur ca frunza./ Ca frunza mă zbat./ 

Vreau tihnă ca frunza./ Ca frunza, ca frunza‖(Destin). Paralela 

desfăşurată între propriul eu şi „destinul‖ frunzei este susţinută de ritmul 

trepidant, sacadat al poeziei, sugerând concomitent „prinsoarea‖ într-un 

destin, dar şi voinţa de depăşire, de eliberare din limitele acestuia, 

zbaterea fiinţei umane între datul limitelor sale trecătoare şi aspiraţia 

spre libertate, absolut, eternitate. Recunoaşterea unei identităţi de destin 

între fiinţa umană şi frunza de pe ram are un substrat adânc folcloric, 

regăsindu-se în acel vers nemuritor din cântecul popular: „aşa-i viaţa 

omului/ ca şi frunza pomului‖. Dar paralela lui L. Damian are o ţintă mai 

adâncă decât simpla sugestie a naturii trecătoare a lucrurilor acestei 

lumi. Este în ea fiorul unei zbateri ontologice, puterea de dăinuire şi de 

rezistenţă a naturii umane în pofida fragilităţii şi vulnerabilităţii sale, e 

un fel de confirmare a fiinţării, a unui profund şi imperativ sânt! în 

pofida vicisitudinilor, febleţei, limitărilor şi a fricii. În contracţia 

tremurului fiinţa se descoperă, este şi nu pur şi simplu într-o stare pasiv-

vegetativă, ci în una de decizie şi acţiune asumată: ca frunza blestem. 
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Mai mult, autorul stăruie şi asupra altor lucruri, incompatibile cu 

preceptele dogmatice: „De la o vreme încoace mă preocupă o stare, care 

s-ar putea defini printr-o expresie mai cunoscută – „elan vital‖. Pe mine, 

cel puţin, mă domină totul ce e în devenire‖[2,p.115]. Expresia „elan 

vital‖ aparţine filozofului francez Henri Bergson. L. Damian îi dă o 

interpretare proprie. Elanul vital, susţine el, „nu este numai o stare 

biologică, este poate mai mult un câmp de tensiune care vibrează 

neîncetat între cele făcute de tine azi şi intenţiile tale, în înglobarea, 

adăugarea efortului propriu la ceea ce se cheamă dezvoltarea societăţii şi 

artistică. Deci, această programare la nivel de tensiune spirituală este 

singura care mai poate da sens şi izbânzilor, şi eşecului tău, şi paginii 

scrise, dar şi ezitării în faţa foii albe... A şti să te reţii, să pândeşti 

cuvântul, ideea, sinteza, iată o artă nu mai puţin dificilă decât 

exprimarea, scrisul‖[ibidem, p. 118].  Dincolo de sensurile de poetică pe 

care le dezvoltă autorul în aceste consideraţii, dorim să atragem atenţia 

asupra acelei tensiuni de depăşire a eului pe care el o atribuie noţiunii 

date. 

Poezia, Elan, la timpul respectiv a trezit în critica literară unele 

reacţii de nedumerire. Mesajul ei a părut încifrat şi echivoc. Să cităm 

pasajul: „Sădit-am focul,/ Cules-am cenuşa./ Negru e locul./ Singură 

uşa.// Uitasem să scot/ Pui din găoace./ Uitasem de tot/ Pâine a coace.// 

Am vrut să le fac/ Pe toate egale:/ Pustie, copac,/ Ape, metale.// Floare 

de lună,/ Cenuşă în plete,/ Silabe în pietre:/ Mi-i sete, mi-i sete...‖. 

Trebuie să recunoaştem că poezia, în comparaţie cu versificările 

simpliste, clare şi înţelese, ale liricii din perioada respectivă, cere, 

datorită expresiei eliptice, un anumit efort pentru a-i pătrunde sensurile. 

Elanul anunţat de titlu nu este altceva decât actul demiurgic. Dar, spre 

deosebire de creaţia lui Dumnezeu, acest act al facerii este unul al 

eşecului repetat, al ratării continue. Rezultatul focului este doar cenuşa, 

locul negru, adică neantul, nimicul şi singură uşa semnificând iar o 

absenţă, mai exact absenţa omului care ar fi trebuit să intre ori să iasă 

prin această uşă. Am putea să ne amintim şi de simbolistica biblică, de 

simbolizarea lui Iisus ca fiind Calea, Viaţa şi Uşa. Dar deocamdată, 

credem, ne putem mărgini la această semnificaţie profană a creaţiei-eşec 

şi a creatorului care încearcă a le face pe toate egale, dar, om fiind, şi 

deci supus slăbiciunilor omeneşti, lucrează cu instrumentele ce-i sunt la 

îndemână. Or, aceste instrumente nu sunt altele decât cele ale încercării 
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şi ale efectului, în exercitarea cărora se mai uită câte ceva esenţial (a 

scoate pui din găoace sau pâine a coace, de-o pildă). Dincolo de efortul 

demiurgic însă rămâne mereu constantă setea, veşnica năzuinţă, 

neastâmpărul creaţiei, căutarea ca ideal al omului care tinde să-şi 

depăşească  limitele inerţiei. 

„Când vorba mă minte alunec din minte/ şi intru supus în infern.‖ 

E o tradiţie care a fost preluată în aceşti ani de Nichita Stănescu. Celebra 

sa „A unsprezecea elegie‖ era bine cunoscută de scriitorii basarabeni, 

ecourile ei vădindu-se pregnant la Gr. Vieru, dar şi la L. Damian. În 

locul utilităţii sociale apare predestinarea tragică, conştiinţa unei misiuni 

sacre, dictată nu de chemările şi preceptele de partid, ci de îndatoririle 

unui destin, destinul, vorba lui Nichita Stănescu, de „a fi înăuntrul 

fenomenelor, mereu/ înăuntrul fenomenelor.‖ Din acest înăuntru soarta 

poetului este una a răspunderilor tragice. Întrebat „de unde vin ambiţiile 

unui creator de literatură?‖ L. Damian răspunde: „Din miezul furtunii, 

din somnolenţă şi din lâncezeală ele nu pot veni niciodată. Sunt 

recunoscător clipelor de drasctică încleştare, de incertitudine, tocmai 

pentru că ele mi-au dat preţul adevărat al cuvântului limpede, spus la 

timp‖[2, pp.119-120]. În Cartea poeziei ´69 Liviu Damian publica 

poezia  Sub laude, care, deloc întâmplător, nu a mai fost reprodusă în 

volumele sale de mai târziu. Iată textul ei: 

‖Tot ce-i atins de laudă – dispare. 

Am lăudat cetăţile - şi nu-s. 

Păduri am lăudat cu disperare –  

Pădurile de pe la noi s-au dus. 

Încât mă tem să laud astă pâine 

Şi apa de la gura a lor mei, 

Parfumul sfânt al florilor de tei 

Şi tot ce-n noi statornic mai rămâne. 

Între cuvânt şi grele necuvinte 

m-am rătăcit ca-n plase un strigoi 

şi, sfâşiat, de-acolo iau aminte 

la foametea de laudă din noi. ‖  

Prin înfruntarea laudei, a îngâmfării sau conform unei expresii de 

dată recentă, a coanei vanităţi, Damian pledează pentru întreţinerea 

sănătoasă a propriului eu artistic trecut prin câteva decenii de literatură, 

de literatură contemporană moldovenească. Iată de ce catrenul citat (e 
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vorba de primul catren al poeziei – N.C.), susţinut de o rimă perfectă, 

dar amară, trebuie acceptat şi în calitatea sa de convingere intimă a 

poetului şi  credem, că aceste sensuri au şi fost cauza exluderii ei 

programatice din cărţile ulterioare, într-o vreme de restrângere a 

orizonturilor de creaţie. Sub laude  este o bucată profund subversivă, o 

ars poetica. Cu această poezie poetul s-a situat direct înăuntrul 

fenomenelor, acolo unde se produce ceva neordinar, tragic, unde s-a 

detectat deja o ruptură, cauza fiind lauda. Lauda nu este nici pe departe 

coana vanitate, cum încearcă să persifleze critica timpului, ci însuşi 

lăcaşul fiinţei, logosul prin care se descoperă, se arată, se adevereşte 

Fiinţa Neamului, tot ce are el mai de preţ, mai adevărat. Prin cântecul 

limbii, prin elogiile logosului bogăţiile tăinuite ale unei naţiuni ies la 

iveală, din ascundere, vorba lui Heidegger, devenind pradă uşoară a 

profitorilor nechemaţi. Astfel, lauda poetului, din chemare sacră, 

însemnând o identificare a Verbului cu Fiinţa, devine, în cazul unei 

istorii vitregite, blestem, destin de damnat: Tot ce-i atins de laudă – 

dispare. De aici şi deruta sa, rătăcirea între pornirea intimă, firească, 

organică de a elogia, de a oficia, ca un adevărat sacerdot al Neamului 

său, şi frica de consecinţele nefaste la care el expune prin lauda sa 

valorile sfinte. Ultimul catren îi indică soarta tragică, nevoit fiind să 

aleagă între cuvinte şi necuvinte, între a lăuda şi a tăcea, a tăcea  

foametea de laudă din noi, adică foametea de Adevăr într-o istorie unde 

tot ce-i atins de laudă dispare. 

Poetul fiind – cum spunea Blaga – nu un mânuitor al cuvintelor, ci 

un mântuitor al cuvintelor, pe care le scoate din sfera lor naturală, spre 

a le conferi o forţă mitică şi demiurgică, el creează din cuvintele cele 

mai banale o altă lume, suprareală, dar şi reală totodată, atât de 

convingătoare, încât ne identificăm cu ea, ne orientăm după ea, 

bucurându-ne sau suferind pentru ea. „Când vorba mă minte alunec din 

minte/ Şi intru supus în infern/ Decât să vântur pe vânt cuvinte/ Din 

marele verb matern.//‖ Aici se şi produce osmoza, legătura intimă dintre 

destinul verbului matern şi cel al poetului. Este în această confesiune a 

poetului o recunoaştere a unui principiu de creaţie aflat în totală opoziţie 

cu cele oficiale. Verbul, sfântul verb al eternei fiinţări, se întâlneşte 

deloc întâmplător cu poetul-verb în verbul matern. Expresie a dăinuirii, 

verbul nu poate fi decât verde, „verde matern‖, ceea ce M. Cimpoi a 

calificat drept veghea conştiinţei.  
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De altfel, poetul în Altoi pe o tulpină vorbitoare autorul se întreba: 

„Ce-i poezia?‖, găsind un răspuns foarte original, care trimite la 

împletirea organică a tradiţiei cu modernitatea, a culturii trecutului cu 

„jocul‖ căutărilor înflăcărate, pline de taină şi de vitalitate: Ce-i poezia? 

Un altoi/ de gânduri vechi pe gânduri noi./Şi invers, am zice noi./Un fel 

de junghi/ în verde trunchi.// Un fel de rană ce ascute/simţirea ramurelor 

mute/până-o preface-n verde clar/rodind căpuşă şi pojar.//Un fel de 

junghi/în verde trunchi/ce parcă-n glumă, parcă-n joacă/două dureri le 

întorloacă/şi-apoi se-aruncă-n plină vară:/să piară, să răsară./Din rană 

creşte ramul.‖ 

Din această înţelegere a complexităţii actului de creaţie şi a 

creaţiei însăşi vine şi imaginea de excepţie, neordinară a poetului, figura 

sa de ins supus mai degrabă unor impulsuri divine decât pământeşti şi, în 

consecinţă, soarta sa ieşită din comun, tragică, marcată de un demon al 

neînţelegerii, urii şi însingurării: „Câtă ură era în pocalul/ ce cu zâmbet 

i-a fost întins?/ Dar poetul credea în iubire/ şi în codrul de moarte 

neatins.// Când bău şi, nedat cu otrava/ el zbură printre mese buimac/ 

încurcă lunecarea cu slava/ şi iubita c-o lună pe lac.// Lună, lună, ce râzi 

nebuneşte?/ Luna fuge, iar apele cresc.// Sta un plop însingurat/ ca un vis 

decapitat.// Sta/ şi/ tre-/ mu-/ ra.‖Această extraordinară piesă lirică 

poartă în sine o pronunţată alură de romantism de fin de siècle.  În 

concepţia lui Liviu Damian, însuşi creatorul e văzut printr-o prismă 

paradoxal-oximoronică. Poetul e alcătuit din contrarii: „Poetul-prunc al 

falnicei naturi/ E plămădit din tină şi din soare‖. La fel şi opera acestuia: 

„Ce e poemul ? Poate-o întâlnire din stări aprinse, de porniri contrarii,/ 

de vorbe  prăbuşite în iubire/ pe marginea vuindelor fruntarii.‖ 

Cultivând o poetică a „rezistenţei şi continuităţii‖, apelând la 

„simbolurile rădăcinilor, cetăţii, salcâmului, codrului, mitului…‖ (M. 

Cimpoi),  Liviu Damian tinde să pătrundă mai adânc în vibraţia ascunsă 

a Verbului esenţial, angajând comunicarea în zona conexiunilor multiple 

ale textului cu contextul, a sugestiei cu expresia ce adevereşte nu doar 

simpla tribulaţie afectivă, ci trăirea ridicată la starea de ardere lăuntrică. 

Poetul reuşeşte să înlocuiască tiparele formale ale poeziei prin 

introducerea în textul poetic a unor tensiuni de conştiinţă care pot fi 

percepute până la nivelul fonic al versului. Acel „verb matern, verde 

matern‖ are un timbru inconfundabil în toată poezia română. Din planul 

onticului poezia trece în cel al imaginarului şi ontologicului, rotunjind 
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un destin unic, comun cu al semenilor de sânge şi având toate însemnele 

unui destin dramatic: Mă văd peste vremi ce demult au apus:/ În vârfuri 

de suliţi e capul meu dus/ Şi-n urmă huma lacomă strânge/ verbe 

materne – lacrimi de sânge. 
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APROFUNDAREA LEXICULUI COPIILOR PREOCUPARE A 

EDUCAŢIEI DE CALITATE 

Abstract 

The present study offers a number of arguments which confirm that the 

thorough study of vocabulary is directly linked to good quality education. The 

authors synthesize a number of experiential sequences revealing the way a set 
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of psychopedagogical conditions for thorough study of vocabulary at pre-

school age were implemented. Examples of educational interventions ensuring 

the implementation of the elaborated conditions are presented. One of the main 

conclusions reached by the authors is that good quality education presupposes 

thorough vocabulary study, this being an indicator of quality.  

Termeni-cheie: aprofundarea lexicului, educaţie de calitate, condiţii 

psihopedagogice, vîrstă preşcolară. 

 

Materializarea unor idei complexe are loc prin intermediul 

limbajului, iar legătura dintre gîndire şi vorbire a fost şi înca mai este 

subiectul de dezbatere a numeroase lucrări ştiinţifice.  Totuşi, înainte de 

a deveni o ―trestie gînditoare‖, subiectul trece printr-un proces complicat 

de achiziţie a limbii, nu doar materne,  şi dezvoltare continuă a 

limbajului. Părerile vis-a-vis de vîrsta adecvată pentru a intensifica 

intervenţiile educaţionale ce ar cataliza dezvoltarea limbajului la copii 

variază în funcţie de ţară, sistemele educaţionale prezentînd exemple 

diverse în acest sens. De cealaltă parte, cercetările recente combat teoria 

conform căreia bilingvismul timpuriu ar produce dificultăţi în achiziţia 

limbii materne. În această ordine de idei, se impune necesitatea de a crea 

condiţiile necesare pentru achiziţia eficientă a limbajului limbii materne 

şi, în contextul tot mai accentuat al internaţionalizării, devine imperativă 

cunoaşterea unei sau mai multor limbi străine. 

Politicile internaţionale susţin aceste demersuri pedagogice, iar 

Cadrul European comun de referinţă pentru limbi subliniază importanţa  

vorbirii  corecte în  limba  maternă, aceasta fiind o etapă  premergătoare  

studiului unei  limbi  străine. Pe termen lung, o mai bună  cunoaştere a  

limbilor  moderne  va  facilita   comunicarea  şi  schimburile  între  

cetăţenii  Europei, limba  maternă a  cărora  este  diferită,  contribuind,  

pe  această  cale,  la  înţelegerea  reciprocă  şi cooperare  în  Europa.  

Intenţia Republicii Moldova de a se integra în spaţiul european 

este reflectată de numeroasele schimbări în politicile naţionale. Astfel,  

strategia  Educaţia 2020, organizată în baza a trei piloni - acces,  

relevanţă,  calitate, vrea  educaţie  de  calitate  pentru  toţi  copiii,  

persoane  apte  să  comunice  eficient  în  limba  maternă  şi  în  cea  

străină. Mai mult decît atît, noul Cod al Educaţiei  stipulează clar 

importanţa formării  competenţelor  de  comunicare  în limba  română, 
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competenţelor  de  comunicare  în  limba  maternă,  competenţelor  de  

comunicare  în  limbi  străine.  

Totuşi, implementarea acestor politici ar putea întîmpina o serie 

de dificultăţi. Pe de o parte se doreşte edificarea unei societăţi a 

cunoaşterii, iar pe de alta, ne confruntăm zilnic cu numeroase situaţii în 

care conduita conaţionalilor noştri, indiferent de statutul social al 

acestora, demonstrează lipsa crasă a competenţei de comunicare 

eficientă, civilizată  şi corectă, fie că este limba maternă a acestora, sau o 

limbă străină. E de necontestat că limba  naţională  este  un  element  

valoric  al  culturii,  iar  însuşirea  şi vorbirea corectă a acesteia este 

datoria oricărei persoane culte, indiferent de vîrstă, etnie, viziuni politice 

etc.  

Totuşi, o schimbare pozitivă în acest sens s-ar putea produce în 

momentul în care gîndirea subiecţilor ar fi modificată benefic de 

vocabularul pe care l-ar asimila din fragedă copilărie. Pentru  orice 

subiect  gradul  de  stăpînire  şi  folosire  a  limbii  este  o   trăsătură  

definitorie  a personalităţii  sale.  Prin  intermediul  limbajului  copilul  

transmite  ce percepe, simte, doreşte, intenţionează, ceea  ce  gîndeşte, 

cu  alte  cuvinte, îşi  face  cunoscut întregul  conţinut  al  vieţii  sale  

psihice  şi  totodată, dobîndeşte  informaţia  despre ceilalţi  şi  despre  

mediul  ce-l  înconjoară. Vocabularul  activ  al  copiilor  influenţează  

întregul  lor  comportament. Punînd  mereu  copilul  în  situaţia  de  a  

rezolva  probleme  acesta  face, implicit,  apel la  limbaj.  Într-un  atare  

mod contribuim  la  dezvoltarea  gîndirii  sale  şi  la  lărgirea  sferei  de  

cunoaştere, la dezvoltarea  vocabularului,  la  sporirea  posibilităţilor  de  

exprimare. 

Perfectînd  vorbirea  copiilor,  îmbogăţind  lexicul  cu  noi  

cuvinte,  dezvoltînd vorbirea  literară  şi  expresivă  creăm  posibilitatea   

de  a  însuşi  mai  eficient valorile  predestinate  pentru  această  vîrstă.  

Dezvoltarea vocabularului presupune îmbogăţire, activizare,  

consolidare, precizare  şi  aprofundare  a  acestuia. Dacă primele trei 

aspecte conduc la creşterea cantitativă a vocabularului, aprofundarea 

vocabularului vizează direct dezvoltarea calitativă a acestuia. E de la 

sine înţeles că dezvoltarea calitativă este influenţată de indicatorii 

calitativi, astfel încît cercetătorii ce abordă problema dată şi se axează pe 

ambele tipuri de indicatori.  



61 
 

Problema  aprofundării lexicului a devenit centrală pentru 

numeroşi cercetători străini – ca L. Vîgotschi, G. Revest, N. Jînchin, T. 

Slama-Cazacu, cît şi autohtoni ca M. Lavric, S. Cemortan, L. Mocanu, 

etc.  În studiile acestora se atestă judecăţi valorice care conduc la 

raţionamente ce relevă  că aria conotaţiilor semantice a lexemei deţinute 

de către subiect e condiţionată de circumstanţele lingvistice fireşti, 

inclusiv situaţiile bilingve, dar şi de impactul educaţiei lingvistice 

formale. 

În acest context, ţinînd cont de  opinările  autorilor  amintiţi,  

precum  şi  de un şir de prerogative  pedagogice  seminificative în acest 

sens, am elaborat un set de condiţii psihopedagogice axate pe 

aprofundarea vocabularului preşcolarilor: 

1. Intervenţiile educaţionale axate pe progresia lărgirii semnificaţiei 

lexemei să fie raliate la progresia firească a următoarelor procese 

psihice gîndirea (analiza, sinteza, comparaţia), memoria,  imaginaţia.  

2. Introducerea cuvîntului nou în vocabular să  cuprindă  direcţiile 

principale de lucru asupra lexicului: explicarea  sensului cuvîntului, 

fixarea lexemei,  activizarea  cuvîntului  în vocabular, extensia  

semnificaţiei cuvîntului  în torentul vorbirii. 

3. Valorificarea folclorului  în vederea  lărgirii semnificaţiei cuvîntului 

(proverbe,  zicători, ghicitori, frămîntări de limbă). 

4. Folosirea  diverselor  metode, exerciţiul şi  jocul  didactic, fiind 

plasate în top. 

Ţinem să menţionăm ca aceste condiţii au fost validate în loturi 

experimentale ce inludeau subiecţi cu vîrsa de 6 ani, grupa pregătitoare, 

rezultatele obţinute de către subiecţi în aprofundarea lexiuclui plasîndu-

se în limitele prevăzute în Standardele de învăţare şi dezvolare penru 

copilul de la naştere pînă la 7 ani. 

În limitele lucrării date ne putem permite să prezentăm doar 

secvenţe din experienţele de respectare a condiţiilor axate pe 

aprofundarea lexicului.  

Progresia dezvoltării vocabularului să decurgă în paralel cu 

progresia următoarelor procese  psihice: gîndirea, memoria, 

imaginaţia, atenţia.  

Condiţia dată prevedea ca intervenţiile educaţionale de dezvoltare 

a conotaţiilor semantice a cuvintelor deţinute de către copii să fie raliate 

la nivelul dezvoltării, în primul rînd, a gîndirii copilului şi operaţiilor 
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acesteia, precum şi a memoriei şi imaginaţiei. În acest sens erau 

consultate fişele de dezvoltare psisihopedagogică a copiilor cu datele 

evaluarii iniţiale a proceselor psihice enumerate. Un  impact substanţial  

în acest  sens  îl are valorificarea în cadrul activităţilor a variilor 

mijloace didactice: imaginilor, tablourilor,  jucăriilor,  precum şi a 

literaturii artistice.   

Introducerea  cuvîntului  nou  să  cuprindă  patru  direcţii  

principale: explicarea  sensului,  fixarea lexicului, activizarea  

cuvîntului  în  vocabular,  extensia  semnificaţiei cuvîntului  în 

vocabular. 

În vederea respectării acestei condiţii s-au aplicat intervenţii 

educaţionale distincte, în scopul prezentării modelului fonetic corect, dar 

şi a explicării sensului cuvîntului, urmate de cele orientate spre 

consolidarea cuvîntului, iniţial în lexicul pasiv. Urma crearea situaţiilor 

ce stimula  activizarea cuvîntului în vocabular ca să se ajungă, într-un 

final, la intervenţii axate pe extensia semnificaţiei cuvîntului nou în 

torentul vorbirii.  

Valorificarea  folclorului  în  vederea  lărgirii  semnificaţiei  

cuvîntului. 

Respectarea  acestei condiţii  a avut  un  rol destul  de  important  

în vederea aprofundării  vocabularului.  Raţionamentele din  proverbe  şi 

zicători se percep de către  copii  în  sensul  general  al  proverbelor şi 

zicătorilor. Astfel,  în cadrul  activităţilor copiii au fost  familiarizaţi cu  

diverse  proverbe şi zicători. În  cadrul  familiarizării cu proverbele şi 

zicătorile  am insistat la utilizarea din plin a intuitivităţii şi valorificarea 

situaţiilor fireşti optimale. 

Folosirea  diverselor  metode, exerciţiul şi  jocul  didactic, fiind 

plasate în top. 

Această  condiţie derivă din  prerogativele principiului 

variabilităţii ce relevă că variabilitatea este o precondiţie a menţinerii 

interesului, stimulării activismului şi asigurării rezultativiăţii în orice 

activitate. Printre multitudinea de metode utilizate în cadrul activităţilor 

şi în afara lor, exerciţiul şi jocul didactic au avut prioritate, graţie 

faptului, că activitatea ludică este primordială în vîrsta preşcolară. 

Exerciţiul didactic preceda jocul, pedagogul avînd în cadrul exerciţiului 

rol direct în monitorizare. Jocul didactic, posedînd autodidacticism şi a 
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demonstrat valenţele cele mai ample în aprofundarea semnificaţiei 

lexemelor propuse copiilor. 

Rezultatele obţinute în urma activităţii didactice axate pe 

aprofundarea lexicului prin respectarea condiţiilor enunţate atestă 

lărgirea ariei de conotaţii semantice a cuvintelor propuse, fapt ce ne 

permite să deducem anumite concluzii: 

- Dezvoltarea cu  succes  a  vocabularului  este  posibilă  numai  

respectînd anumite condiţii psiho-pedagogice. 

- Dezvoltarea vocabularului este un proces continuu,care începe din 

vîrsta fragedă şi se efectuiază sistematic pînă la plecarea la şcoală, 

apoi continuă în decursul vieţii. 

- Preşcolaritatea o constitue în perioada optimă de dezvoltare 

inclusiv de aprofundare a vocabularului. 

- Dezvoltarea  vocabularului  se  efectuiază  în  diverse  forme  de  

lucru  cu  copiii,  dar  cele mai dificile materii se explorează în 

cadrul activităţilor  formale de  dezvoltare  a  limbajului şi 

comunicării. 

- Semnificaţia cuvîntului este o categorie flexibilă, dinamică, 

mobilă; atribuirea progresivă a variilor conotaţii semantice 

lexemelor deţinute de către preşcolari este rezultativă doar în cazul 

intervenţiilor educaţionale sistemice cu valorificarea substanţială a 

variilor metode şi mijloace. 

- Aplicarea în diverse contexte a cuvintelor exclude interpretarea 

eronată de către preşcolari a semnificaţiilor cuvintelor 

achiziţionate. 

- Învăţarea mecanică a sensului lexemei nu va da roade, deoarece 

perceperea semnificaţiei   cuvîntului solicită participare maximă a 

factorului conştient. 

- Aprofundarea lexicului trebuie să fie însoţită de explicare, exersare 

şi fixare a cuvintelor în lexic. 

Recomandări  pentru  pedagogi:  

Raliaţi tehnologiile de aprofundare a lexicului copiilor la cerinţele 

educaţionale moderne.(centrarea pe subiect, interactivitate, abordare  

holistică etc.) 

Creaţi frecvent situaţii în care copilul să înţeleagă şi să 

întrebuinţeze în lexic cuvinte şi expresii noi. 
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Monitorizaţi  major nu numai dezvoltarea cantitativă a lexicului, 

dar evident şi a aspectului calitativ. 

Valorificaţi cuvîntul artistic, în special poveşti, proverbe, zicători,  

ghicitori,  frămîntări  de  limbă, expresii frazeologice în realizarea 

obiectivelor la toate ariile curriculare. 

Asiguraţi un parteneriat eficient familie – grădiniţă, grădiniţă – 

şcoală în activitatea de aprofundare a lexicului. 

Alegeţi stilul individual adecvat necesităţilor şi particularităţilor  

individuale fiecărui copil. 

Implementaţi intervenţiile educaţionale axate pe aprofundarea 

lexicului în mod sistematic, continuu, flexibil. 

Întroduceţi cuvîntul  nou  în  vocabular  să  se  ţină  cont  de  cele 

patru direcţii  principale - explicarea sensului, fixarea lexicului, 

activizarea cuvîntului în vocabular,  extensia  semnificaţiei  cuvîntilui  in  

vocabular. 

Folosiţi  diverse  metode,  plasînd exerciţiul şi jocul didactic în 

topul acestora.   
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COMUNICAREA DIDACTICĂ -  MODALITATE 

FUNDAMENTALĂ DE INTERACȚIUNE PSIHOSOCIALĂ 

Abstract: 

Pedagogical communication represents a specific form of business 

interpersonal communication and is the main form of the pedagogical process. 

This is a multifaceted process of organization, establishment and development 

of communication, mutual understanding and interaction of the educational 

process. 

Key words: pedagogical communication, interpersonal communication, 

pedagogical process, education, between the subjects  

În esenţă, comunicarea reprezintă un act psihosocial, 

conştient/inconștient, voluntar/ involuntar, ce determină un proces 

complex de interacţiune cu obiective și finalități explicite/implicite. 

Persoana care comunică este direct implicată în aceasta situaţie, 

influenţată fiind de personalitatea sa, de nevoile şi motivaţiile sale.  

Orice comunicare se înscrie într-un context psihologic care 

rămâne întotdeauna unul social. Rolul și pondera care revin normelor 

sociale, reprezentărilor sociale și valorilor de referință sunt 

considerabile. Comportamentului uman „îi este intrinsecă dimensiunea 

informațională, care receptată și corect codificată, devine comunicare‖ 

[3, p.181].  

Privită ca proces, comunicarea este transmisia şi schimbul de 

mesaje între persoane. Sub aspect formal, comunicarea reprezintă un 

transfer de informaţii cuantificabile de la un individ/grup la alt 
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individ/grup. A comunica însemnă mai mult decât a stăpâni cuvintele: 

putem cominica fără a rosti nici un cuvânt, chiar prin tăcere. Prin 

meseria sa, pedagogul este  obligat să conștientizeze aceasta și să 

acționeze ca un profesionist în domeniul comunicării. 

Concomitent, comunicarea este o activitate fundamentală şi 

primordială, răspunde obligatoriu nevoilor practic-fizice, biologice şi 

spirituale, sociale şi culturale. Raţiunea personalității se formează 

continuu prin intermediul atât a comunicării interne, cât şi a celei 

externe, în cadrul cărora se vor asuma relaţiile interpersonale. Orice 

acțiune cu efect asupra altuia sau a celui care o inițiază prezintă 

comunicarea, care la rândul ei se desfășoară prin toate formele de 

manifestare a personalității în relația cu sine, cu altul și mediul. 

Comunicarea se manifestă prin comportament, deci nu poate să nu 

existe. În acest context, comunicarea se prezintă ca o modalitate 

primordială de interacţiune psihosocială, un schimb continuu de diverse 

mesaje între subiecții procesului comunicațional, pentru a realiza o 

relaţie interpersonală eficientă și durabilă privind menţinerea şi 

modificarea comportamentului individual/colectiv/de grup.  

În concepţia cercetătorului J.C. Abric, comunicarea este 

„ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi 

de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată‖, iar 

învățarea comunicării presupune motivație profundă și efort propriu [1, 

p.14].  

L. Şoitu abordează problema comunicării din mai multe 

perspective: semiotică, acţională, educaţională etc. În viziunea 

cercetătorului, „comunicarea umană este esenţa legăturilor interumane 

exprimată prin capacitatea de a descifra permanent sensul contactelor 

sociale realizate cu ajutorul simbolurilor şi al semnificaţiilor social-

generale în vederea obţinerii stabilităţii ori a unor modificări de 

comportament individual sau la nivel de grup‖ [8, p. 3]. 

Comunicarea se prezintă ca un mecanism transversal, continuu şi 

tranzacţional ce implică interlocutori, reprezentanţi ai diferitor medii, 

dar ―cărora li se oferă uneori posibilitatea suprapunerii acestora (a 

mediilor) prin crearea relaţiilor interpersonale de transmitere şi primire 

simultană a mesajelor, care suferă inevitabil deformări generate de 

zgomote fizice, fiziologice sau psihologice‖ [Ibid, p. 26].   
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Astfel, comunicarea interpersonală nu presupune ignorarea 

comunicării personale/impersonale, ci menţionează că în orice situaţie 

îşi menţine unicitatea şi irepetabilitatea. Comunicarea se află în centrul 

performanţelor sociale și constă într-un proces de transmitere a 

informaţiilor, ideilor, opiniilor de la un individ la altul, de la un grup 

social la altul. 

În contextul procesului de predare-învățare, comunicarea 

înseamnă în primul rînd întîlnirea a doi actori, fiecare cu un rol şi o 

responsabilitate bine asumată, educatorul şi educatul intrînd într-un 

proces de tranzacţie educativă. Comunicarea educațională sau 

pedagogică mijlocește realizarea fenomenului educațional în ansamblul 

său, indiferent de conținuturile/ nivelurile, formele sau partenerii 

implicați. Actele de comunicare prin care se realizează influența 

educațională intră în sfera largă a comunicării educaționale. Orice formă 

de comunicare didactică este și o formă de comunicare educațională. 

Pedagogul realizează cu formabilii săi o comunicare didactică și, 

concomitent, el realizează și o comunicare educațională. Nu orice formă 

de comunicare educațională este și o formă de comunicare didactică. 

Sfera conceptului de comunicare educațională este mult mai 

voluminoasă decât sfera conceptului de comunicare didactică: subiecții 
educației permanent se află sub influența intervențiilor educaționale 

discursive și sunt supuși intervențiilor didactice numai în anumite  etape 

de formăre a personalității discipolilor. Orice comunicare este o 

încercare de a influența și are drept model intenția de a modifica 

personalitatea receptorului în sensul dorit și determinat de finalitățile 

educaționale înnaintate de societate. E vorba nu doar despre o simplă 

transmitere a informației, ci și de desfășurarea unui proces complex de 

generare a comportamentelor durabile, motivate și integrate sau de 

schimbare a unor atitudini și comportamente ale formabililor [6].  

Comunicarea didactică poate fi personală şi interpersonală, 

concomitent va rămâne una impersonală, axată pe ceea ce trebuie 

comunicat.  Ca formă particulară, comunicarea didactică apare ca 

obligatorie în vehicularea unor conținuturi determinate, specifice unui 

act de învățare sistematică, asistată. Arta şi ştiinţa comunicării se învaţă, 

ci nu sunt moştenite. Interlocutorul, ce ştie şi este capabil să comunice 

eficient, realizează ceea ce doreşte de la partenerul său sau împreună cu 

dânsul, procurând şi bucuria comunicării.  
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Din perspectiva educației formale, comunicarea didactică 

constituie baza procesului de predare-asimilare a cunoștințelor în cadrul 

instituționalizat al școlii și între parteneri cu status-roluri determinate: 

profesor- elev/student. Comunicarea educațională și cea didactică pot fi 

considerate ca fiind forme specializate ale fenomenului extrem de 

complex și dinamic al comunicării umane. 

  Evoluţia conceptului de comunicare didactică a evidenţiat 

existenţa a trei tendinţe: 

- tendinţa accentuării rolului subiectului educaţiei (profesorului), de 

emiţător, care elaborează şi valorifică simultan conţinutul-

mijloacele-canalele mesajului educaţional, realizabil în funcţie de 

resursele psihoindividuale şi psihosociale ale obiectului educaţiei 

(elevului/studentului) – perioada interbelică; 

- tendinţa accentuării rolului obiectului educaţiei 

(elevului/studentului), de receptor, (auto)perfectabil la nivelul 

mecanismelor declanşate şi al structurilor psihologice angajate – 

perioada anilor 1950-1960; 

-  tendinţa dezvoltării interacţiunii formative dintre 

profesor/emiţător şi student/elev/receptor, angajată în plan cognitiv 

dar şi afectiv, motivaţional, caracterial, la nivel verbal dar şi 

nonverbal – perioada anilor 1970-1990 [ 4]. 

În accepțiunea cercetătorului C. Cucoş, comunicarea didactică 

este un „transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale, al 

informaţiei între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan 

şi succesiv rolurile de emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi 

dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ‖ [5, p.18]. Autorul 

subliniază că „comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip 

feed-back, privind atât informaţiile explicite, cât şi cele adiacente 

(intenţionate sau formate în chiar cursul comunicării)‖ [Ibid, p. 19]. 

Preluînd caracteristicile unei comunicări umane, comunicarea 

didactică preia şi caracteristicile specific legate de dimensiunea 

profesională şi instrumentală a procesului de comunicare. 

Comunicativitatea, ca trăsătură de personalitate, constituie doar unul din 

factorii ce influenţează calitatea proceselor de comunicare ce se 

desfăşoară în contextual academic. În acest sens, persoana poate fi 

comunicativă ca tip temperamental, dar să nu fie eficientă sub aspectul 

comunicării didactice şi invers. 
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În viziunea lui S. Cristea, comunicarea didactică reprezintă un 

principiu axiomatic al activităţii de educaţie, care presupune un mesaj 

educaţional, elaborat de subiect (profesor) capabil să provoace reacţia 

formativă a obiectului educaţiei (profesorului, studentului), evaluabilă în 

termeni de conexiune inversă externă şi internă [4]. 

M. Cojocaru-Borozan abordează problematica comunicării 

didactice din perspectiva culturii emoţionale. Discursul didactic 

comunicativ, în opinia autoarei, constituie un demers de explorare a 

anumitor conţinuturi informative şi afectiv-atitudinale, explicite şi 

implicite, specifice educaţiei, structurate şi transmise prin strategii 

discursive cu scopul de a influenţa/forma/schimba reprezentările, 

atitudinile şi comportamentul receptorilor, determinîndu-i să adere la 

valorile ştiinţifice promovate. În viziunea cercetătoarei comunicarea 

didactică, pune în valoare anumite comportamente afective ale 

studenţilor, acestea exprimînd: susţinere (drept construire), propunere 

(ca atac al opiniei altora), dezacord (ca apel la alte surse), sugestie (ca 

excludere), rezumare (ca dezvoltare a informaţiei), deschidere (drept de 

cooperare), blocare (ca absenţă), fiind întotdeauna determinate de 

contextul situaţional şi de starea de spirit a interlocutorilor [2]. 

Comunicarea didactică presupune o interacțiune cooperantă prin 

care informația este distribuită așa cum implică și o dublă perspectivă 

asupra temei, a conținuturilor și subiectului cunoscător. Înțeleasă ca 

proces de comunicare, acțiunea didactică este „preocupată și de ceea ce 

transmite dar și cum transmite, ținând seama de particularitățile 

elevului‖ [8, p. 133-134] și se transformă într-un ansamblu de strategii 

pedagogice ce se folosesc în scopul modificării nivelului de cunoaștere, 

a atitudinilor și a comportamentelor. 

Сomunicare didactică reprezintă un tip complex de comunicare 

interumană în care se găsesc amalgamate în forme specifice toate 

elementele comunicării interumane și presupune un grad înalt de 

interactivitate favorizând interacțiunea profesor – formabilul, lucru care 

permite pedagogului să reflecteze și să-și amelioreze cunoașterea căilor, 

a procedeelor, a mecanismelor de construire a cunoștințelor și de 

accedare la acestea. 

Comunicarea  şi competenţa sunt caracteristice fundamentale ale 

persoanelor capabile de o influenţă socială în grup şi în parteneriat, fiind, 

concomitent, receptive la ceea ce interlocutorul lor trăieşte. 
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―Comunicarea este aceea care ne demonstrează că suntem ceea ce 

suntem. Or, conştiinţa fiinţării noastre o dobândim numai în dialogul cu 

celălalt/ceilalţi‖ ce facilitează supravieţuire şi afirmare,  explică nevoia 

de identitate, nevoi sociale, de interrelaţionare, de a avea o influenţă 

asupra altora ș.a. [8, p. 13]. 

Conceptul de competenţă reuneşte dimensiunea de personalitate 

dobândită după un proces de formare, iar competenţa de comunicare 

cumulează întregul ansamblu de abilităţi personale: a şti, a şti să faci şi a 

şti să fii şi să devii. Competența de comunicare presupune: 

- cunoașterea influenței contextului asuora conținutului și formei 

comunicării, și pe această bază, adecvarea comportamentului 

comunicațional la contextul în care el se manifestă; 

- cunoașterea regulilor comunicaționale, dar și abilitățile de 

implementare a acestor reguli; 

- cunoașterea psihologiei individului, experiența relaționării 

interumane și o anumită abilitate socială care să permită evitarea 

capcanelor și a pericolelor; 

- înțelegerea și însușirea culturii interlocutorului, deoarece principiile 

unei comunicări eficiente variază de la o cultură la alta; ceea ce se 

dovedește a fi eficient în contextul unei culturi poate fi ineficient în 

altă cultură [7, p. 226-227]. 

Astfel, a comunica, ca formă de interacțiune presupune aplicarea și 

activarea competenței de comunicare, care se dobândește, se formează și 

este aptitudinală. Competenţa de comunicare didactică este rezultatul 

cumulativ al istoriei personale, profesionale şi interacţiunii cu lumea 

înconjuratoare (exterioară) iar în calitate de mijloc de realizare a 

procesului educaţional, se constituie două dimensiuni: capacitatea 

comunicativ- comportamentală/relaţională şi capacitatea de a aplica 

instrumentarul didactic: metode, strategii didactice etc. 
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VERSIUNI RUSEŞTI DIN POEZIA BLAGIANĂ 
 

Abstract 
The reception of the versified creation of the Blaga through the Russian 

interpretations began in 1958 when the anthologist A. Sadeţki included in the 

large volume «Антология румынской поэзии» (Moscow, 775 pages) four 

lyrical pieces in a successful transposition of N. Podgoriceany. But the 1975 is 

considered the reception’s period of the Romanian writer’s poetic work in the 

space of the Russian spirituality. Now that florilegium which consecrated the 

author as a poet, Poemele luminii – Поэмы cветa appears in two editions: at 

the Library «Румыния», no. 1 (interpreter Yuri Kojevnikov) and in the volume 

«Стихи поэтов Румынии ’20-’30-x годов» (Moscow, The Fiction literature) 

translators: Boris Sluţki şi Iuri Kojevnikov. 

If the indicated editions included in circulation the writer’s debut book, 

then the bilingual edition Nebănuitele trepte – Hexoженные ступени, 

published in Bucharest, also in 1975, offered to the readers a panoramic view 

of Blaga’ creation, a selection of 12 books of poetry published during the poet’s 

life and posthumously. The translation is made by the same Iuri Kojevnikov – 

an excellent promoter of the Romanian literature in the area of the  

Russian spirituality. The Bucharest’s edition is required both by its 

comprehensive optics  

and through its artistic quality. 

Key words: hermeneutics, translation, reception, view, selection, 

spirituality, promotion. 
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Critici şi istorici literari de prestigiu din ţară îl consideră pe L. 

Blaga intelectual de ţinută europeană, făuritor de poezie ce se deschide, 

la cincizeci de ani după Eminescu, culturii germane, poezie ce a ieşit 

după război în orizontul marilor teme dintotdeauna (V. Cristea). Aceste 

constatări consună cu ideea exprimată de eminentul savant filolog T. 

Vianu: „Lucian Blaga aduce în poezia sa o experienţă de o întindere şi 

adîncime cum literatura noastră n-a cunoscut de multe ori [1]. Se spune, 

pe drept, că creaţia versificată blagiană dispune de o consistenţă ca acea 

a materiei (Ş. Cioculescu), că poetul are vocaţia clasică a transparenţei şi 

a măsurii. I se atribuie şi alţi parametri onorabili: creator al unui univers 

ideal, redescoperitor al lumii ca o corolă de minuni, plăsmuitor al uneia 

dintre cele mai reprezentative opere ale literaturii române (G. Gană). 

În această ordine de idei se înscriu şi următoarele constatări ale 

acad. M. Cimpoi: „Nu există în literatura română o poezie atât de intens 

ontologizată ca cea blagiană. Această valorizare a inconştientului, a 

personanţei îl situează în una din albiile cele mai fertile ale gîndirii 

europene‖ [2, p. 44, 52]. Acestor preţuiri înalte se alătură şi confratele de 

condei Şt. A. Doinaş care susţine că poetul din Lancrăm îşi pune 

„tiparele lirice la dispoziţia unui corp de idei şi sentimente dominante în 

filosofia şi lirica europeană [3, p. 73]. Prin urmare, e natural ca o operă 

de asemenea dimensiuni ontice şi particularităţi artistice să-şi facă drum 

prin intermediul traducţiilor şi a interpretărilor critice spre prestigioase 

arealuri culturale. 

Atenţia mai multor tălmăcitori faţă de creaţia blagiană este 

stimulată, credem, de încă un factor: însuşi L. Blaga s-a manifestat, pe 

parcursul activităţii sale literare, şi ca traducător de excepţie semnînd 

versuri din literatura germană (capodopera Faust de Goethe, creaţii 

aparţinînd lui Höderlin, Lessing), din poezia lirică universală (1957) şi 

din cea engleză (1970). Referindu-se la arta de traducător a lui Blaga, 

cercetătorul Petru Forna susţinea: „Faust al lui Goethe este, în varianta 

lui Blaga, al nostru […]. Blaga are adevărata nobleţe a spiritelor alese: 

renunţă la nota personală […] Faust în traducerea lui Blaga este 

străbătut de la un capăt la celălalt de fiorul goethean‖ [4, p. 8]. 

A dat dovadă de receptivitate faţă de opera poetică blagiană şi 

spiritualitatea rusă. Procesul de receptare a creaţiei versificate blagiene 

prin intermediul tălmăcirilor ruseşti a început în 1958, cînd antologatorul 
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A. Sadeţki a inclus în masivul volum Aнтология румынской поэзии, 

Mоcквa, ГИXЛ, 775 p. patru piese lirice într-o transpunere reuşită a lui 

N. Podgoriceanu. Dar ca etapă de receptare a operei poetice a scriitorului 

român în spaţiul spiritualităţii ruse se impune anul 1975, cînd a fost 

marcată aniversarea a 80 de ani de la naştere. Acum florilegiul care l-a 

consacrat pe autor ca poet, Poemele luminii – Поэмы светa, apare în 

două ediţii: în Biblioteca «Румыния», nr. 1, Bucureşti (tălmăcitor Iuri 

Kojevnikov) şi în volumul Стихи поэтoв Румынии ’20-’30-x годoв 

(Mоcквa, Художественная литература), traducători: literaţii Boris 

Sluţki şi Iuri Kojevnikov. 

Dacă nominalizatele ediţii includeau în circulaţie cartea de debut a 

scriitorului, atunci ediţia bilingvă Nebănuitele trepte – Нехоженые 

ступени, apărută la Bucureşti tot în 1975, oferă cititorilor o imagine 

panoramică a creaţiei blagiene, selecţie din 12 cărţi de poezie publicate 

în timpul vieţii poetului şi postum. Traducerea aparţine aceluiaşi Iuri 

Kojevnikov – eminent promotor al literaturii române în arealul spiritua- 

lităţii ruse. Ediţia bucureşteană se impune atît prin optica ei 

cuprinzătoare, cît şi prin calitate artistică. 

Succesul impresionant al tălmăcitorului a fost determinat de cîţiva 

factori obiectivi şi subiectivi. Printre factorii obiectivi figurează: bogăţia 

lexicală a limbii-ţintă; prezenţa  în limba-ţintă a unui solid fond 

figurativ; asemănările în sistemul metric determinate parţial de 

mobilitatea accentului (de ex., accentul fix din limba franceză creează 

impedimente în recrearea sistemului metric românesc); muzicalitatea 

limbajului (de ex., consonantismul limbii germane se impune ca piedică 

în replăsmuirea fluidităţii şi melodicităţii textului poetic românesc); 

estetica receptării: componentul denumit orizontul aşteptării. 

Plăsmuitorii ruşi, la rîndul lor şi cititorii, fiind familiarizaţi cu 

universalismul şi psihologismul unor scriitori ca A. Puşkin şi M. 

Lermontov, cu potenţialul meditativ al lui Tiutcev şi Briusov, cu lirismul 

lui A. Kolţov, Fet şi Esenin, au fost receptivi faţă de natura poeziei 

blagiene. Factori subiectivi. E vorba aici de individualitatea 

traducătorului: talentul său literar-artistic, cunoaşterea limbii 

originalului, cunoştinţele teoretice privind arta tălmăcirii artistice, 

intuiţia translatorului şi, nu în ultimul rînd, consonanţa emotivă între 

autorul tradus şi recreatorul originalului. 
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Individualitatea traducătorului. Boris Sluţki este o personalitate 

înzestrată cu harul expresiei poetice. Este autorul a şase pachete de 

versuri apărute în perioada de timp 1957-1969: Memoria, Timpul, Azi şi 

ieri, Lirică aleasă, Munca şi Istorii contemporane. O carte nouă de 

versuri. Critica literară le-a apreciat înalt subliniind prezenţa tematicii 

originale de sorginte publicistică şi polemică, simplitatea expresiei, 

bogăţia intonaţională, apropierea de anumite calităţi ale prozei şi de 

limbajul colocvial. Pentru el este important sensul interior, plinătatea 

expresiei, predominarea gîndului creativ asupra celui contemplativ. 

Boris Sluţki s-a manifestat încă în două ipostaze literare: autor de 

articole critice şi de recenzii şi tălmăcitor de opere artistice aparţinînd 

literelor poloneze, germane, engleze etc. 

Cît priveşte personalitatea lui Iuri Kojevnikov situaţia-i extrem de 

favorabilă. El este promotorul activ al literaturii române în spaţiul 

spiritualităţii ruse pe două căi: prin filiera interpretărilor critice şi prin 

traduceri. Încă în 1960 semnează studiul monografic Mihail Sadoveanu 

– o privire generală asupra vieţii şi creaţiei marelui prozator român. 

Peste trei ani, la Moscova, se editează în ruseşte volumul Schiţă asupra 

istoriei literaturii sovietice moldoveneşti, la care I. Kojevnikov a 

participat ca redactor şi coautor. În 1968 vede lumina tiparului moscovit 

studiul monografic Eminescu şi problema romantismului în literatura 

română din secolul al XIX-lea, care reprezintă o viziune originală asupra 

creaţiei eminesciene şi o radiografie a contextului literar autohton şi 

european în care s-a produs inegalabila operă a marelui clasic. 

Consistent şi judicios, acest studiu a fost tradus în româneşte şi publicat 

în 1979, la Iaşi, în colecţia Eminesciana. 

Pe lîngă aceste două cercetări monografice, Iuri Kojevnikov a 

scris prefeţe şi mărturisiri de tălmăcitor la şapte cărţi scoase la lumină de 

diverse edituri din Moscova. E vorba despre volumele de versuri 

eminesciene Стихи din 1950, 1958 şi 1981, precum şi despre cărţile 

Нехоженые ступени de Lucian Blaga şi Желтые искры de G. 

Bacovia. 

Din categoria interpretărilor critice fac parte, de asemenea, 

articolele Împărat şi proletar sau despre concepţia socială a lui 

Eminescu (vezi revista Secolul XX, nr. 6 din 1964) şi Principala temă a 

literaturii româneşti plasate în cartea: M. Sadoveanu. Povestiri. Mitrea 
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Cocor. Liviu Rebreanu. Răscoala ce a apărut în 1976, în colecţia 

„Biblioteca literaturii universale‖. 

O altă modalitate de promovare de către I. Kojevnikov a 

tezaurului literar românesc în spaţiul culturii ruse este traducerea 

artistică. Cu adevărat impresionantă este această activitate a sa. În 1975, 

la Bucureşti, apare volumul Nebănuitele trepte de L. Blaga, ediţie 

bilingvă româno-rusă, în 1981 vede lumina tiparului la Bucureşti 

culegerea Versuri de M. Eminescu, iar în 1990, la Moscova, este editată 

creaţia lui G. Bacovia: poezia, proza şi opt poezii semnate de soţia 

poetului – Agata Grigorescu-Bacovia. 

Volumul eminescian şi cel al lui Blaga conţin mărturisiri intitulate 

Din partea traducătorului. Reţinem două fragmente din ele: „Pot spune 

că Eminescu este destinul meu. Aproape toată activitatea mea conştientă, 

de creaţie, este legată de acest nume. Şi chiar atunci cînd mi s-a părut că 

ea este destul de departe de opera marelui poet, invizibilă, prezenţa 

acestuia persista în subconştientul meu. De fapt, el mi-a intrat în suflet 

pentru că acolo avea dinainte locul pregătit‖. Despre poezia lui Blaga: 

„Pentru a-l traduce, trebuie să pătrunzi în «templul poeziei lui» […]. 

Universul poetic al lui Blaga nu mi s-a dezvăluit în cuvinte, ci în 

senzaţii: de neuitat, atunci cînd m-am oprit în pragul bisericii create de 

mîna unui om, de legendarul Meşter Manole. Am stat mult timp pe 

pragul bisericii din Curtea de Argeş ca să capăt curajul să-l traduc pe 

Lucian Blaga, să compun versuri care să sune ca ale lui‖. 

Nominalizăm încă vreo cîteva titluri de cărţi de poezie în care Iuri 

Kojevnikov s-a produs ca tălmăcitor din literatura română: Versuri de M. 

Eminescu (6 cărţi editate la Bucureşti, Moscova şi Chişinău), Antologia 

poeziei româneşti (Moscova, 1959), Poezia populară românească. 

Balade. Eposul eroic (Moscova, 1987). Printre cărţile de proză figurează 

Povestiri şi Mitrea Cocor de Sadoveanu (1976, „Biblioteca literaturii 

universale‖). Ştiinţa literară şi cititorul de rînd are rezerve serioase faţă 

de romanul Mitrea Cocor, dar este admirabilă dragostea cu care 

Kojevnikov scrie despre Mihail Sadoveanu. 

În 1989 I. Kojevnikov publică la Editura „Literatura artistică‖ din 

Chişinău o carte de versuri proprii Стихи разных лет, în care include 

compartimentul Din poezia moldovenească. Aici figurează balada 

Mioriţa şi încă 16 poezii ale clasicilor români, începînd cu Varlaam şi 
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terminînd cu Liviu Damian. Tot aici aflăm poezii cu tematică 

românească: Stepa Bugeacului, Meşterul Manole, Basarabia şi Kalipso. 

Practic, nu există cărţi de traducţii în limba rusă din poeţi de 

seamă români, editate la Moscova, Bucureşti sau Chişinău, în care să nu 

întîlnim printre tălmăcitori sau autori de comentarii numele lui I. 

Kojevnikov. 

Cele expuse ne îndreptăţesc să facem următoarea concluzie: prin 

merituoasele sale interpretări critice, dar, mai ales, prin prodigioasa 

activitate de tălmăcire, prin cărţile alcătuite şi prin pregătirea cadrelor 

ştiinţifice în aspirantura Institutului de Literatură Universală „M. Gorki‖ 

I. Kojevnikov s-a manifestat ca un promotor consecvent şi deosebit de 

fecund al tezaurului literar românesc în spaţiul spiritualităţii ruse. Printre  

acţiunile de promovare a literaturii române în spaţiul culturii ruse, 

un loc aparte îl ocupă traducerile ruseşti din poezia eminesciană. Pe 

lîngă calităţile de exeget valoros al literaturii române, în speţă al creaţiei 

eminesciene, totodată făuritor de versuri, Iuri Kojevnikov era îndrăgostit 

de opera poetică blagiană. Admiraţia pe care şi-a mărturisit-o în acest 

sens ne duce cu gîndul la existenţa acelei premise importante denumite 

congenialitate.Lămurindu-ne asupra individualităţii scriitorului tradus şi 

a tălmăcitorilor lui, precum şi a factorilor obiectivi şi subiectivi care 

conlucrează în actul de recreare a operei-sursă, trecem la exemplificările 

cuvenite. Ca exemple de tălmăciri reuşite înfăptuite de I. Kojevnikov 

putem aduce textele Хочу бытъ радостным – Vreau să joc, 

Прекрасные руки – Frumoase mîini şi Ночная песня – Cîntec de 

noapte. 

Prima poezie exprimă o stare sufletească specifică: o plinătate a 

trăirii emotive, o senzaţie a fericirii, se poate spune chiar – o stare de 

beatitudine. Prima impresie pe care o lasă titlul – dorinţa de simple 

distracţii – este înşelătoare. Textul exclude această impresie de moment. 

Titlul lui Boris Sluţki Хочу сплясатъ! (a se vedea varianta respectivă 

din placheta Стихи поэтoв Румынии ’20-’30-x годoв), precum şi cel  

al lui I. Kojevnikov Хочу игратъ din volumul Поэмы света 

(Библиотека «Румыния», Бухарест, 1975) nu sunt potrivite. O variantă 

inspirată şi adecvată conţinutului a elaborat, în acelaşi an, I. Kojevnikov 

cînd a fost editat volumul bilingv româno-rus Nebănuitele trepte – 

Нехоженые ступени (Bucureşti, 1975). Iat-o:  
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Хочу быть радостным. Plasăm textele în paralel pentru ca 

cititorul să poată sesiza nuanţele şi sugestiile textului şi ale subtextului. 

 

VREAU SĂ JOC! 

 

O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat! 

să nu se simtă Dumnezeu 

în mine 

un rob în temniţă – încătuşat. 

Pămîntule, dă-mi aripi: 

săgeată vreau să fiu să spintec 

nemărginirea, 

să nu mai văd în preajmă decît cer, 

deasupra cer, 

şi cer sub mine– 

şi-aprins în valuri de lumină 

să joc 

străfulgerat de-avînturi 

nemaipomenite 

ca să răsufle liber Dumnezeu în ine, 

să nu cîrtească : 

„Sunt rob în temniţă!‖ 

  

ХОЧУ БЫТЬ РАДОСТНЫМ! 

 

Хочу быть радостным, 

каким мне никогда бывать не 

приводилось! 

Чтоб бог во мне 

не чувствовал себя 

рабом, закованным в темнице. 

Земля, дай крылья мне: 

хочу я быть стрелой, 

чтоб бесконечность 

пронзить, 

чтоб видеть 

вокруг одно лишь небо – 
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и сверху небо, и небо под собой, 

пылая в волнах света, 

играть пронизанным невиданным, 

порывом, 

чтоб бог во мне вздохнул свободно 

и не роптал: 

«Я – раб в темнице!» 

 

 

L-am pomenit aici pe B. Sluţki cu o traducere neinspirată, dar, în 

linii mari, cele peste treizeci de poezii şi poeme blagiene, recreate în 

limba rusă de el şi incluse în volumul Стихи поэтoв Румынии ’20-’30-

x годoв, ne oferă nu puţine exemple de pătrundere a specificului 

originalelor şi recreare reuşită a diapazonului ideatic, sugestiv şi melodic 

pe care îl conţin. Un exemplu concludent e textul programatic blagian 

Не попираю цветок мирового чуда – Eu nu strivesc corola de minuni 

a lumii care vădeşte o înaltă capacitate de replăsmuire în limba rusă a 

partiturilor lirice ale poetului român. Componentele principale 

(încărcătura ideatică, potenţialul imagistic, melodicitatea) şi-au găsit 

echivalente ruseşti, se poate spune, excelente 

 

EU NU STRIVESC COROLA 

DE MINUNI A LUMII 

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 

şi nu ucid 

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 

în calea mea 

în flori, în ochi, pe buze ori morminte. 

Lumina altora 

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 

în adâncimi de întuneric, 

dar eu, 

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină – 

şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 

nu micşorează, ci tremurătoare 

măreşte şi mai tare taina nopţii, 
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aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 

cu largi fiori de sfânt mister 

şi tot ce-i neînţeles 

se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari 

sub ochii mei – 

căci eu iubesc 

şi flori şi ochi şi buze şi morminte.  

 

НЕ ПОПИРАЮ ЦВЕТОК МИРОВОГО ЧУДА 

 

Не попираю цветок мирового чуда, 

не убиваю разумом 

тайны, 

попавшиеся мне навстречу 

в цветах, в глазах, на устах или 

в могилах 

У других 

свет гасит волшебство потаенного, 

сокровенного в недрах тьмы. 

но я 

своим светом умножаю мировую 

тайну. 

Луна белыми лучами 

бестрепетно и властно 

умножает тайну ночи, 

и я обогащаю темные дали 

щедрым трепетом священной айны, 

и неясное 

у меня на глазах 

становится совершенно неведомым, 

потому что я люблю 

и цветы, и глаза, и уста, и могилы. 

 

În poezia Frumoase mîini se face un elogiu mîinilor pline de 

farmec, căldură tinerească şi de tandreţe care au cuprins nu odată capul 

plin de vise al fiinţei îndrăgite. După dulcile amintiri, urmează o privire 

imaginară peste ani şi aici apare momentul plecării eului liric în lumea 
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celor fără de vise şi prezenţa la ritual a unor buze calde şi înduioşătoare 

ca nişte flori. E nostalgia şi regretul despărţirii fizice inevitabile, dar şi 

străduinţa de a aduce un emoţionant elogiu tinereţii şi atitudinii pline de 

gingăşie şi fineţe inspirate de sentimentul nobil al dragostei. Referindu-

se la tema dragostei în poezia discutată, G. Gană remarca: „Nici unul 

dintre poeţii români de după Eminescu n-a dat iubirii un sens aşa de înalt 

ca Blaga‖ [5, p. XXVIII]. Sunt trăiri la o cotă emotivă foarte înaltă, de 

aceea traducătorul I. Kojevnikov s-a hotărît să evite tălmăcirea literală a 

titlului înlocuind-o cu una creativă, compensatoare, sugerată de întregul 

text: Прекрасные руки – preafrumoase, splendide mîini. Transcrierea 

integrală a textelor îi va oferi cititorului curios posibilitatea de a le 

confrunta, dar şi de a se delecta. 

 

 

 

FRUMOASE MÎINI 

 

Presimt: 

frumoase mîni, cum îmi cuprindeţi 

astăzi cu 

căldura voastră capul plin de visuri, 

aşa îmi veţi ţinea odată 

şi urna cu cenuşa mea. 

Visez: 

frumoase mîni, cînd buze calde-mi 

vor sufla 

în vînt cenuşa, 

ce-o s-o ţineţi în palmi ca-ntr-un 

potir, 

veţi fi ca nişte flori, 

din care boarea-mprăştie polenul. 

Şi plîng: 

veţi fi încă aşa de tinere atunci, 

frumoase mîni. 

  

ПРЕКРАСНЫЕ РУКИ 
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Предчувствую: 

прекрасные руки, как вы обнимаете ныне 

вашим теплом мою голову, полную 

разных мечтаний, 

так же когда-нибудь будете вы 

держать и урну с пеплом моим. 

Мечтаю: 

прекрасные руки, когда теплые губы 

развеют по ветру пепел, 

что держите вы в ладонях, 

словно в потире, вы будете подобны цветам, 

с которых дуновение ветра сдувает 

пыльцу. 

И плачу: 

и тогда еще будете юными вы, 

прекрасные руки. 

 

Practica tălmăcirii artistice nu odată a oferit exemple care ne 

conving că uneori îndepărtarea de buchea textului-sursă duce la 

apropierea de sensul şi potenţialul său sugestiv. E şi cazul acestor două 

texte comentate mai sus care aparţin talentatului traducător I. 

Kojevnikov. 

Emoţionantul Cîntec în noapte este o miniatură lirică ce sugerează 

ideea că drumul pînă la fiinţa îndrăgită e plin de obstacole: pietre-n cale, 

mereu pietre. Pentru noţiunea drum Blaga a ales o expresie dintre cele 

mai suave şi sugestive – poteca mea de dor. E ştiut: unitatea lexicală 

dor e polivalentă: dorinţă puternică, nostalgie, duioşie, patimă, suferinţă 

pricinuită de dragoste, poftă, gust (de a mînca sau a bea ceva); provine 

din latina populară dolus/dolare – a durea. Dicţionarul rus-român dă 

următoarele echivalente ruseşti: желание, влечение, стремление, 

тяготение, тоска, томление, боль, страдание. Din acest şirag, nu 

chiar scurt de sinonime, I. Kojevnikov a ales cuvîntul тоска care, după 

convingerea  noastră, se potriveşte  cel mai bine. 

Dicţionarul limbii ruse (Mockва, 1975), întocmit de S. I. Ojegov, 

explică astfel unitatea lexicală тоска – душевная тревога, соединенная 

с грустью; уныние. Dorul de patrie, de plaiul natal, care pătrunde firea 
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umană pînă în străfunduri şi este, practic, netrecător, ruşii îl exprimă 

anume prin vocabula тоска. 

 

CÎNTEC ÎN NOAPTE 

 

Pietre-n cale, mereu pietre. 

Nime-n beznă nu mă-ndreaptă 

Pîn-la tine nici o piatră 

nu mai vrea să-mi fie treaptă. 

 

Pietre sunt şi iarăşi pietre. 

Pe poteca mea de dor, 

greu se lasă, greu se lasă 

Dumnezeul pietrelor. 

 

Lung e drumul, ceasul lung. 

Rogu-mă, mă rog într-una, 

noaptea să-mi ajute Luna 

pîn-la tine să ajung.  

 

НОЧНАЯ ПЕСНЯ 

 

Путь кремнистый, камень, камень, 

в бездну камень не толкает, 

но и чтоб тебя достиг я, 

стать ступенькой не желает. 

 

Только камни, только камни 

вдоль тоски моих дорог. 

Лег, как камень, лег, как камень, 

всех камней тяжелый бог. 

 

Без конца в пути, в пути. 

всех мольба моя тревожит: 

ночью пусть Луна поможет 

до тебя мне добрести. 
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Această bijuterie lirică are anumite tangenţe cu un giuvaier 

popular versificat din arealul folcloric maramureşean, în care nota lirică 

e însoţită de o impresionantă undă umoristică: „De la mine pîn‘la 

rai/Cărăruşa-i numai scai,/De la mine pîn‘la mîndra/Cărăruşa-i ca 

oglinda./Fie raiul sănătos,/Noi ne-om duce pe dindos.‖ Comune sunt în 

această plăsmuire emoţionantă fiinţa îndrăgită şi dorită, precum şi 

cărăruşele, numai că e diferită natura potecilor de dor. La Blaga – pietre, 

la maramureşeni – loc ideal de neted. Nu întîmplător Marin Bucur 

menţiona: „Poezia aleanului, a cîntecului de plecare se fundamentează 

cu rezonanţe inconfundabile şi cu un ecou de durată, pe poezia 

populară‖ [6, p. 54]. 

În cartea de Tălmăciri ruseşti din poezia eminesciană (Versuri – 

Стихи, Bucureşti, 1981) Iuri Kojevnikov face o constatare judicioasă: 

„Munca traducătorului constă nu numai în găsirea cuvîntului potrivit, a 

stilului adecvat, ci şi într-un proces de familiarizare cu creaţia poetului 

tradus. Traducătorul este obligat să trăiască ceea ce a trăit şi poetul, să se 

identifice cu el‖ (p. 35). Suntem convinşi că cele trei texte luate în 

discuţie mai sus ilustrează cu succes cele afirmate de talentatul literat I. 

Kojevnikov. Tot în volumul citat, I. Kojevnikov a scos în evidenţă o 

realitate dură din domeniul practicat de el ani în şir: „Orice învingător în 

turnirul traducerilor suferă o înfrîngere, şi anume atunci cînd lucrarea sa 

este comparată cu originalul‖ (p. 38). 

Confruntarea celorlalte texte din cartea luată în discuţie a scos în 

vileag şi cîteva scăpări de sens, ignorarea unor tropi, prezenţa 

neîntemeiată a unor culori prea luminoase, alteori, peste măsură de 

sumbre, neglijarea unor elemente ale desenului ritmic sau ale sistemului 

de rimare. Rar, dar în unele texte întîlnim şi un fel de fabricaţii personale 

(отсебятина, zic ruşii). Ne referim la variantele creaţiunilor Pămîntul, 

Nu-mi presimţi?, Gorunul, Lumina raiului, Scoica, Mugurii, Lacrimile 

şi Ghimpii. 

Cîteva concluzii: N. Podgoriceany este primul literat rus care, prin 

includerea a patru poezii blagiene (Pan, Pămîntul, Cresc amintirile şi 

Veniţi după mine, tovarăşi!) în voluminosul op Aнтология румынской 

поэзии, a pus începutul receptării operei poetice a lui L. Blaga de către 

spiritualitatea rusă. Această iniţiativă a fost urmată în 1975, la 80 de ani 
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de la naşterea poetului, de trei acte editoriale importante: apariţia în 

Библиотека «Румыния», nr. 1, a Poemelor lumi- 

nii în transpunerea lui Iuri Kojevnikov, a culegerii antologice 

Стихи поэтoв Румынии ’20-’30-x годoв, care conţine peste 40 de 

poezii traduse de B. Sluţki şi I Kojevnikov şi a celui mai solid şi 

important act editorial – culegerea antologică bilingvă Nebănuitele 

trepte – Нехоженые ступени – care este produsul activităţii 

traducătoriceşti  

de o admirabilă calitate artistică a lui Iuri Kojevnikov. Majoritatea 

covîrşitoare dintre cele peste o sută treizeci de texte poetice din volumul 

antologic poartă amprenta unei activităţi inspirate de replăsmuire 

artistică.  

În ceea ce au mai esenţial şi mai frumos creaţiunile versificate 

blagiene nu s-au produs alterări supărătoare sau stînjenitoare. După ce 

şi-a perfecţionat şi sensibilizat pana în recrearea în ruseşte a genialei 

poezii eminesciene, I. Kojevnikov, eminent promotor al literaturii 

române în spaţiul spiritualităţii ruse, a săvîrşit încă o faptă demnă de 

înalte aprecieri: a inclus în circuitul limbii sale materne marea poezie 

blagiană, poezie izvorîtă din cele mai nobile intenţii: de a „spori a lumii 

taină‖. Pe lingă indiscutabila lor valoare literară, tălmăcirile ruseşti au şi 

un anumit rost cultural: prin mijlocirea lor, numeroasele etnii din fostul 

imperiu sovietic capătă audienţă la opera scriitorului român care e 

considerat cel mai de seamă poet după Eminescu. 
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L’UNIVERS TOTALITAIRE ET CERTAINES INCURSIONS 

DANS LA PROSE DE LA BESSARABIE CONTEMPORAINE 

 
Pour les prosateurs, la vie durant le communisme constitue une sujet 

habituel, qui mérite être exploité profondément, surtout si l’intérêt naît de la 

part des histoires des témoins (des personnes âgées) vers l’inédit des mémoires, 

opinions, fictions écrites par la jeune génération. (Andrei Simuţ) 

Après 1989, dans la littérature de Bessarabie, selon le modèle de 

toutes les littératures de l‘Europe d‘est, et peut-être dans une forme plus 

accentuée, se sont produites des transformations essentielles, 

fondamentales, et dans le même temps, dramatiques, comme suite des 

séismes qui ont modifié la société, sa structure et sa supra structure 

sociale, politique et culturale. Sous les ruines de l‘ancien régime 

totalitaire, ont disparue pour toujours mentalités, concepts, formules, 

noms « emblématiques », œuvres « spéciales » qui restent inconnues et 

distantes pour les promotions d‘élèves. Dans ces conditions nouvelles  

sociales et esthétiques, les écrivains ont passé par un inévitable et 

terrible procès de « sélection naturelle », de « reconsidération » et 

« relecture », pendant lequel certaine d‘eux se sont trouvés repositionnés 

sur l‘échelle ces valeurs, descendus ou augmentés à l‘instant de deux ou 

trous marchés, en temps que les autres ont vue leur noms inscrites déjà 

dans les archives de l‘histoire littéraire. Le procès a déclanché une lutte 

acerbe et désolée pour la conservation des anciennes positions ou pour la 

survivre dans le nouveau contexte. Concomitant, au fond de ces 

transformations et recompositions de relief, sont issus plusieurs écrivains 

jeunes et moins jeunes, s‘il s‘agit de l‘âge biologique, mais qui se sont 

situés sur la position ionescienne, radical réformatrice  et non-

conformiste, en formant ensemble la « génération de création », dont 

parlait même Tudor Vianu et en introduisant dans le paysage des 

formules artistiques, revues et livres, capables d‘imposer l‘impératif de 

quelques renouvellements substantielles. Synchronisés par l‘inédite 

épistème littéraire, ils on fait parler jusqu‘à nous des années quatre-



86 
 

vingts, de postmodernisme et textualité, de telquelisme et fracturisme, ils 

vont écrire des livres valeureux, compétitifs, ils réalise un nouveau 

théâtre en créant autour d‘eux un climat culturel et esthétique particulier. 

Près de quelques noms des générations antérieures, ils ont réussi 

élaborer une autre image de l‘écriture de la Bessarabie[1, p. 3], plus 

immaculée et imagée. 

 Les changements et les mutations intervenues dans notre 

littérature dans la période d‘après la destruction de l‘empire soviétique, 

ont été déterminés par nombreux facteurs, desquels deux en sont 

décisifs : 

1. la liberté de la pensée et de l‘écriture; 

2. la situation des écrivains bessarabiens dans le nouveau contexte 

littéraire générale roumain. 

Inspirée par le souffle de la liberté,  l‘échelle hiérarchique des 

valeurs s‘est détruite. Les œuvres « classiques » ont disparus du 

contexte, œuvres longtemps idéologisées, conjoncturistes, qui ont fait 

des fureurs tout au long du temps dans les manuels scolaires, dans les 

recueils thématiques et  anthologies, dans diverses séries et collections 

éditoriales de Bessarabie e l‘ancien URSS. L‘élite des écrivains 

« classiques », maréchaux avec lampas et l‘étoile de Kremlin  égouttée 

attentivement sur les épaulettes, s‘est vue d‘un coup, « dégradée », sans 

œuvres, mise au front de l‘inconnu. Les autres, qui avaient peu de 

« mérites » et compromissions actives, se sont retirés dans l‘expectative, 

fort convaincus que les choses ne reviendront plus dans l‘ancienne 

positions, plusieurs d‘eux ont abandonné l‘écriture, en figurant ainsi 

seulement dans les rubriques d‘évidence et dans le livre téléphonique de  

l‘Union des Ecrivains. Certains d‘eux on prouvé se « restructurer », en 

changeant leur position. Ils se sont adaptés aux nouveau exigences de 

l‘actualité, mais en continuant à promouvoir la même modalité d‘écrire. 

Le majeur part des écrivains, s‘est ré profilée sur le champ, en 

raccordant  leur écriture tant aux réalités sociales et politiques nouvelles 

quant (dans une mesure moine) à celles littéraires et esthétiques, tous 

prêts de soutenir « l‘examen de l‘intégration » Mihai Cimpoi. 

Au moment de la disparition des frontières culturelles, la 

littérature de Bessarabie, s‘est trouvée d‘un coup, connectée au grand 

flux de la littérature roumaine, mise dans un contexte plus vaste, qui 

présentait plusieurs perspectives pour les uns et qui était très incommode 
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ou tout anéantissante pour les autres. Dans un instant, les écrivains ont 

été introduits dans un rapport inégal de forces, de concurrence avec les 

grandes valeurs   de la littérature roumaine classique et contemporaine – 

situation qui a  généré diverses interprétations, et qui surtout, a mis en 

relief décalages et discordances de toute sorte. Les années suivantes, le 

procès de l‘intégration évolue avec difficulté, portant seulement une 

partie de la poésie et presque rien la prose bessarabienne. Un bon 

nombre d‘écrivains restent en dehors de ce procès, en existant seulement 

dans leur périmètre étroite et limité, régional. Les revues du Pays se 

présentent  un peu plus généreuses, en temps que les anthologies, les 

histoires et les dictionnaires littéraires  ne retiennent régulièrement que 

4-5 noms de 300 écrivains bessarabiens contemporains et pas de noms 

pour la Bucovine de Nord. Les livres des bessarabiens, ceux qui sont 

apparus dans les derniers 10-12 années aux éditions de Roumanie 

(environ 30-40 titres à l‘Edition Augusta de Timişoara, 6-7 à l‘Edition 

Junimea de Iaşi et 10 aux autres éditions de divers centres culturels), à 

cause de petits tirages, insignifiants, ne sont pas réussis à s‘intégrer dans 

le grand circuit de la littérature roumaine. Plusieurs de ces livres,  n‘ont 

pu pas « persuader » la critique littéraire. En ce qui tient de la littérature 

bessarabienne, la critique du Pays se situe d‘habitude sur des barricades 

opposées, manichéiste extrémiste : certains critiques, intéressés de plus 

de sa part morale et de son contenu messianique patriotique, déclarent et 

proclament la valeur incontestable et la revendiquent fortement et 

sincère. Les autres, en particulier « les  élitistes » et « l‘européanistes », 

sans même la connaître et en ayant seulement des avis préconçues, la 

traitent avec indifférence évidente, de leur haute position exclusiviste 

expéditive, et la privent de toute vertu nationale en lui rattachant 

l‘étiquette de « cinquième roue du car/ inutile » (Ion Simut) ou en 

rejetant l‘idée de l‘existence d‘une pareille littérature (Nicolae 

Manolescu) ; et peu d‘eux, laissent dehors leurs inerties, et sont prêts 

l‘analyser sur positions égales, objectives, selon critères axiologiques, 

même si attribuent prémédité, crédits aux jeunes écrivains.  

Le fort air de la démocratie a encouragé les esprits non-

conformistes, révolutionnaires revendicateurs, bien convaincues de 

graver les étapes et de synchroniser le plus tôt possible les mouvements 

renouvellements de la Roumanie, spécialement par les partisans des 

quatre-vingts. En peu de temps (dès 1994), apparaît la revue des jeunes 



88 
 

écrivains Contrafort, autour de laquelle se forme une « nouvelle 

spiritualité » et qui promouvait catégoriquement et consciemment l‘idée 

de la provincialisation, de l‘échange de paradigme. L‘anthologie Portret 

de grup, apparue  à l‘Edition Arc de Chişinău en 1995 (auteur Eugen 

Lungu), auteur qui est un dès 20 (relativement) jeunes poètes publiés, 

insiste à démontrer aux lecteurs et surtout à la critique littéraire de tous 

les deux bord de Prut, une « autre image de la poésie bessarabienne », en 

ayant l‘intention non déclarée de mettre la jeune poésie  de Bessarabie 

en régime de synchronisation (même si retardée et rétroactive) avec la 

poésie des quatre-vingts du Pays. Portret de grup représente ainsi, une 

réplique indirecte à l‘adresse de Alexandru Muşina, qui dans son 

Anthologie de poésie de la génération ‘80 (Edition Vlasie, Braşov, 1992) 

n‘a pas signalé aucun nom de cet espace. L‘esprit novateur se manifeste 

en mode surprenant et en dramaturgie, où il apparaît plusieurs pièces 

écrites dans une version nouvelle, dans l‘esprit  du théâtre de l‘absurde 

ou parabolique intertextualiste promu fortement par Matei Vişniec 

(Constantin Cheianu, Nicolae Negru, Val Butnaru, Dumitru Crudu, 

Gheorghe Calamanciuc, et autres). Les jeunes hommes maîtrisés par 

attitudes jacobines,  iconoclastes, n‘ont aucune intention de réévaluer la 

littérature écrite avant eux, la « discerner » ou la valoriser, au contraire, 

ils déclanchent un procès de « démythisation » de certains œuvres ou 

« mythes » littéraires, n‘oubliant pas les traiter avec intolérance et ironie, 

en l‘appréciant comme rudimentaires provinciales, rongé par la 

« vétusté » ou même « illettrées ». Dans le même temps, la 

démocratisation de la vie littéraire a constitué un avantage pour les 

velléitaires, les ratés d‘hier, qui, dans les conditions imposées par les 

éditions d‘état d‘autrefois, n‘ont pas réussi éditer « les lamentations ». 

Dans l‘agora littéraire, se veulent présents avec insistance toute sorte 

d‘écrivains qui étalent incessant leur « marchandise » ternes, les  petits 

livres (surtout de poésies) non comestibles, prolixes et nébuleux, 

étiquetés comme « postmodernistes ». En assimilant certaines techniques 

poétiques, mais sans connaître en essence le phénomène postmoderniste, 

ils exploitent habituellement quelques parts du poème contemporain, 

ainsi que le ludique ou le radicalisme expressif, en laissant se voir avec 

nonchalance des « poèmes » terriblement gaies ou libidineusement 

pornographiques, écrites souvent dans un langage incohérent, chiffré ou 
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même illettré.  Leur présence accidente bien le relief poétique, et 

annonce « diversité » et un air de « démocratie » littéraire. 

De cette façon, on doit constater que après deux décennies de 

l‘effondrement  du régime totalitaire, le procès de  récupération et 

intégration bessarabienne est en plein développement, et va s‘élargir 

jusqu‘au troisième décennie de ce début du millénaire. 

Introduite dans cette atmosphère,  la littérature actuelle de 

Bessarabie représente une image hétérogène, constituée d‘élément et 

styles très divers, avec un système d‘écriture non unitaire, accidenté par 

dénivellations linguistiques et valeureuses. Le début des ‘90 a apporté de 

nouveau dans notre littérature, les modèles de la modernité. On écrit une 

littérature imprégnée  de la réalité contemporaine.  S‘est mise en relief 

une nouvelle promotion de poètes, dramaturges, prosateurs, qui adoptent 

une poétique de « la texistence »  par l‘use de l‘ironie, du ludique et du 

paradoxe, en apportant le langage dénotatif et qui confirme une 

conscience de génération (il s‘agit plutôt d‘une génération de création et 

spirituelle que d‘une génération biologique), qui insiste s‘identifier avec 

les quatre-vingts roumains (Eugen Cioclea, Emilian Galaicu-Paun, Teo 

Chiriac, Vasile Gârneţ, Nicolae Popa, Val Butnaru, Vitalie Ciobanu, 

Nicolae Spătaru, Irina Nechit, Nicolae Leahu et d‘autres). Les nouveaux 

venus (Dumitru Crudu, Mihai Vakulovski, Ştefan Baştovoi alias 

hiéromoine Savatie), Calin Sobietzsky- Mânăscurtă, Adrian Ciubotaru, 

Dumitru Mintecu et d‘autres) soutiennent la cause et le style de leurs 

collègues des quatre-vingts, sans avoir  le courage de constituer une 

nouvelle promotion (la promotion des ‘90  la promotion 2000 ), et de 

formuler une nouvelle démarche lyrique. (Même şi Dumitru Crudu était 

à Chişinău, le « Fracturisme » n‘a pas réussi s‘imposer dans l‘espace 

bessarabien). 

Ainsi pour conclure par une formule métaphorique, on va 

constater que dans l‘espace littéraire bessarabien actuel, il existe la 

même sphère existentielle et temporelle, mais divers niveaux culturels et 

cercles paradigmatiques, plusieurs « vies parallèles » qui  - inscrites -  ne 

se croisent pas, même si leurs « personnages » se tendent parfois la main 

ou boivent la bière sur la même terrasse [2, p. 50]. 

Le passage de la poésie à la prose dans la période d‘après 1989, en 

Bessarabie, n‘a été qu‘un exercice de style. Ce passage s‘est produit par 

des raisons existentielles. Près de la poésie, qui par sa nature synthétique 
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touche l‘essence et transfigure, la prose était nécessaire, car cette 

dernière peur élargir le sujet, enregistrant minutieusement détails et  

événements et analyse phénomènes. 

Donné le fait qu‘on n‘a jamais utilisé (parce qu‘on la considère 

erronée) la formule prose bessarabienne (et seulement « prose 

[roumaine] de Bessarabie »), de nos jours, me semble naturelle, cette 

prose « surprenant : jeune!) avec un spécifique prononcé, distinct par 

rapport à la prose roumaine. Une prose qui pourrait être écrite seule par 

les bessarabiens. Une prose née d‘un passé tumultueux et d‘un espace 

inconnu/ inaccessible aux autres, et dans certains cas (Ernu, et non 

seulement) d‘un complexe … converti en avantage [3, p. 35]. 

Nous pourrions apporté dans cette place, des exemples splendides  

d‘autres auteurs, ainsi que Aureliu Busuioc (Spune-mi Gioni !, Hronicul 

Gainarilor, O sumă de cuvinte), des textes récents de ce dernier, qui 

visent (ironiquement, neutre, mouseux, selon le cas) la même (i)rréalité 

de notre histoire récente et moins récente. Mais, c‘est sûr qu‘il y aura 

quelqu‘un pourra dire que l‘écriture de ce-ci est envieilli. Le vrai art … 

n’est plus en vogue.  Mais oui, il est en vogue! Veuillez bien lire les 

jeunes auteurs (ceux professionnels) [ibidem, p. 12].  

Grigore Chiper mentionnait (dans l‘anthologie de prose de la 

collection Literatura din Basarabia) que presque tous nos prosateurs 

comprennent que la prose se fait de la façon suivante : prendre un thème/ 

fable/ histoire et le raconte  « d‘ici jusqu‘ici ». C‘est tout! Et s‘il mettait 

en jeu la « vocation », c‘était certainement, notre talent natif/ inné de 

relater, de raconter, de disputer (selon le cas). Parce que le roumain 

bessarabien est né non seulement poète, mais narrateur et commentateur/ 

bavard. 

Un autre critique, Adrian Ciubotaru, remarque certaine 

discontinuités dans une chronique : « Macel in Georgia »   est un livre 

écrit de l‘instinct. Comme tout ce qui est écrit par Dumitru Crudu, le 

roumain est le produit d‘un sens inné de l‘écrivain pour la littérature. 

L‘auteur écrit « légèrement » selon la remarque de Emilian Gălaicu-

Păun dans une discussion, en exemplifiant avec une expression assez 

fréquente  dans le roumain de Dumitru Crudu, c'est-à-dire, sans 

complexes, sans abondance d‘esprit autocritique, de son plaisir enfantin 

de composer histoires et de les narrer à tous. Sa mise sur les instincts 

littéraires, a caché sa peur concernant les projets risquant, même s‘il était 
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pu non prêt à les réaliser.  De cette façon, tout ce qui est produit par 

notre auteur laborieux, t‘emporte toujours vers une conclusion ambiguë.  

D‘une part, les erreurs et les fautes. Elles sont évidentes et parfois 

ennuyeuses.  D‘autre part, l‘instinct impeccable d‘utiliser les ruses/ les 

mécanismes de la littérature et le plaisir mélangé avec une sorte 

d‘innocence dans l‘écriture. D‘ici et le désir de lire jusqu‘à la fin, la 

volonté que pas touts les auteurs bessarabiens te la peuvent réveiller et 

inciter. Et cette chose signifie beaucoup. » Toutes les deux séquences 

dévoilent une part du « style » de Crudu. Une professionnel de vocation 

et avec actes «  de « lettré ») en norme et un amateur de dégoût, fatigue, 

arrogance ou précipitation… 

La force de la note pour obtenir une expressivité rapide, 

représente peut être,   un dès péchés de la précipitation de Crudu : « Un 

autre est le péché majeur de ce romain : l‘auteur ne peut pas mettre 

freine au temps, il lui plaît la vitesse qu‘occupe les destines des 

personnages à un moment donné. D‘un excès de réalisme, il dérape dans 

le fabuleux et   la véridicité, tant vigoureuse au début, devient 

convention cousue au fil blanc. Il y a un surplus d‘ivrognerie, des scènes 

de sexe sans honte, il y a un plus des détails qui fait que le romain revête 

un habit sensationnel moins cher. 

Afin de ne falsifier pas, l‘auteur arrive à falsifier même ce qui 

devrait représenter l‘avantage du livre/ la naturalité du comportement 

des personnages. Préoccupé à mettre en rapport les excès de ces derniers 

avec leurs drames psychiques, l‘auteur abuse, il devient trop explicit et 

transforme tout dans un scénario privé de surprises : c‘est claire que ce 

qu‘en dépit de toute chose, Angelo et ses amis s‘ivrogneront, feront sexe 

et au moment dom les tensions de l‘intrigue de fond (les manifestations 

antisoviétiques) vont arriver au climax (qui est simultané à celui des 

protagonistes), n‘auront plus argent et vivront une vie de bohème. Le 

paradoxe est recherché en dépit de tout… » (Bogdan Creţu). 

Entre Crudu et Iulian Ciocan, il y a dans tout ce qui se fait (et pas 

seulement dans tout se qu‘on écrit) Ştefan Baştovoi. Toute son écriture 

avant le monachisme est désinvolte, une sorte de culture parvenue plutôt 

de bonnes lectures (non imposées) et du talent natif combiné avec une 

formidable intuition de l‘écriture moderne. Baştovoi, dans la littérature 

des quatre-vingt-dix, presque anticipe l‘autenticisme, et non seulement 

le suit (avec désinvolture). Nous croyons que la parole/ l‘épithète qui le 
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caractérise s‘est : l‘écriture désinvolte. Le professionnalisme, dans ce 

contexte, est implicite [5, p. 39]. 

Născut în URSS, est une des rares et inédites œuvres post 

décembristes qui encourage la résistance critique contre la caricature du 

passé personnel, contre l‘auto colonisation de l‘espace cultural roumaine 

avec idéologèmes repris du registre du « champ victorieux » de la 

Guerre Froide. La rareté de pareilles apparitions pendant quinze années 

de « liberté » post communiste, et la modalité dans laquelle la majeur 

partie des réaction jusqu‘au présent suit le même format, en insistant au 

première de laisser de « communisme » avant prononcer une autre 

interprétation concernant le texte proprement dit de Vasile Ernu, en sont 

des indices directs de la valeur idéologique qui pèse et limite le champ 

cultural roumaine actuel. 

Le texte conserve sa fraîcheur au marché roumaine grâce aux 

vérités très banales, qui ont été réprimées par l‘industrie culturale post 

communiste. Sachez : la vie a existé et dans le communisme, et pendant  

le communisme  la foule sui riait et dansait a pu exister! Et le fait de 

réaliser cette chose, n‘est pas égal à celle d‘oublier les horreurs du 

totalitarisme! Au contraire ; le texte contribue en mode significatif à 

l‘accentuation des résistances critiques  contre la domination d‘une autre 

idéologie hégémonique : la projection du communisme ‗et de l‘Est) 

comme une sorte d‘un nouveau « Moyen Age », un monde des ténèbres, 

du Mal et de la barbarie, un type de primitivisme de l‘humanité. En 

dehors de ces opinions, à l‘habit duquel se font des carrières, le texte de 

Vasile  Ernu est une contribution au développement d‘une pensée 

différentielle, capable de concevoir des choses plus complexes que Alb 

şi Negru, un exercice de conservation et fructification de la propre 

histoire sans éviter ses horreurs. La sympathie de Vasile Ernu pour le 

« communisme », en fond un simple dialogue avec le quotidien de 

propre passé, une invitation à faire des comparassions désinhibés,  est 

dangereuse seulement pour l‘anticommunisme dogmatique, assez 

provincial et prévisible, spécifique à une culture qui se trouve à la 

périphérie du capitalisme, préoccupée par l‘internalisation des idéologies 

pertinentes, euro centristes et capitale centristes.  

Dans ce contexte, quelques remarques préliminaires s‘imposent : 

en dépit de la forme ambiguë, entre littérature et essai, l‘œuvre de Vasile 

Ernu ne constitue pas une geste esthétique gratuite. Le livre abonde en 
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moment savoureux, à la Ilf şi Petrov, cependant il n‘y a pas des issues 

des clowns : l‘humeur de Vasile Ernu est autoréflexif et reflète un 

examen critique de la propre conscience. Il ne s‘agit pas de l‘humeur qui 

indiquent avec le doigt, pareil à celle qui se complait dans la grande 

industrie culturale roumaine. De même, le livre de Vasile Ernu n‘est pas 

un seul essai de refléter une « vise humaine du communisme », et  

néanmoins d‘une simple récupération commerciale de la nostalgie. C‘est 

un acte réel d‘anamnèse, grâce auquel l‘auteur refuse réduire à un 

principe monolithe tout ce qui a été une expérience multiple, complexe. 

La richesse de la culture indépendante était évidente sous le 

régime communiste soviétique – un mode de rapportage résistant, qui 

s‘est perdu actuellement dans une province d‘un autre système dominant 

mondial. Une autre conclusion qui se remarque après le parcours des 

expériences heureuses du citoyen de l‘URSS est que la vie sous le 

régime communiste soviétique a eu ses « avantages ». Cependant  les 

choses n‘ont constitué pas un échec, selon la formule prédéfinie « faillite 

du communisme »  dans laquelle paraît se coller pour toujours la culture 

esthétique post communiste. Bien que l‘anamnèse présente à l‘auteur de 

espoirs dans l‘avenir qui provoque des sensations terribles aux 

sensibilités non conditionnées anticommunistes. Ernu insiste que le 

communisme n‘est pas fini point, et qu‘il tout simplement « s‘est 

arrêté » ! La sûreté et la confiance dans la marche historique de la 

dialectique ? Dans quelle direction, aujourd‘hui ? Au niveau et à la 

compréhension  de chaque lecteur pour réussir à aborder et traiter le 

problème. 

Ainsi, l‘œuvre de Vasile Ernu a des valences anti-idéologiques, on 

n‘a pas affaire avec un caprice simplement esthétique, une simple 

manœuvre opportuniste ou une question provinciale – parce que Născut 

în URSS n‘est pas une curiosité exotique « moldave », mais est écrit 

premièrement pour l‘espace culturale roumaine. Oui, les citoyens de 

l‘Union Soviétique, y compris, ceux de l‘actuelle République de 

Moldova, ont bénéficié d‘un accès plus large que les roumains à la 

culture et au consume, et ce fait laisse à penser aux épreuves  de 

compenser les sentiments locales d‘infériorité concernant d‘occident à 

travers des ironies supérieures à l‘adresse de l‘actuel « parent pauvre » 

de l‘Est. La valeur du texte ne provient pas de son exotisme, parce que 
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les thèses véhiculées visent directement les participants au dialogue dans 

l‘espace cultural roumaine. 

Nous voulions exprimer ici et quelques critiques, fondées sur la 

continuation de l‘essence de Născut în URSS. Premièrement, concernant 

la documentation. Le texte se complait parfois dans un discours 

implicite, de forme : « On sait que quoi s‘agit-il » - qui est trop commun 

à l‘anticommunisme dogmatique du marché culturale roumaine. Que ça 

soit, proprement par cette raison, destinés aux communistes ?
  

Născut în URSS fait plus beaucoup que narrer l‘histoire soviétique 

d‘un ancien habitant de l‘ancienne Union d‘état. On inspecte le passé qui 

peut être reconnu et disputé longtemps, le livre présent, a près du rôle de 

document et discourus littéraire de qualité, et celui d‘avertissement. 

Dans les )oment cruels, une simple lecture sentimentale peur relaxer, en 

ayant dans le même temps l‘efficience d‘un miroir rétroviseur.  Ainsi, 

l‘œuvre littéraire de Vasile Ernu provoque une réflexion, une  

interprétation comparative attentive et nuancée : « la liberté 

postcommuniste des années ‗90  a crée un grand vide et nous a prouvé 

qu‘il est impossible produire culture en ayant seulement la liberté ». Né 

dans l’URSS constitue un manifeste apert pour le rapportage intelligent 

au passe, une table d‘avertissement à grandes lettres, illustrations claires 

et une signature responsable. 

Comme Vasile Ernu, et Dumitru Crudu, Mihai Vakulovski ou 

Iulian Fruntaşu, le critique Iulian Ciocan est a débuté de l‘Ecole de 

Brasov. L‘auteur écrit comme autres congénères d‘autre part de Prut, sur 

le communisme «  au bloc » des années ‘80. Cependant il n‘écrit pas des 

dernières années de la décennie, mais des premières. Plus exacte, il traite 

sur le quotidien bessarabien misère d‘avant la mort annoncé de Leonid 

Ilici Brejnev (1982). Un point de référence de la grande histoire, quand 

durant le temps soviétique – qui avait eu jusqu‘alors, de la patience – 

s‘est mis en colère : le début de la fin, le déclin soviétique, avec 

l‘accident nucléaire de  Cernobâl, grande catastrophe, perestroïka, la 

perte de la « guerre froide » et l‘implosion afférente… Ces symptômes 

quotidiens, irrémédiables du début de l‘altération du système – en voici 

une bonne idée pour la prose. En conservant les proportions et en 

modifiant ce que peut être changé,  on peut penser au premier volume de 

« Moromeţii » de Marin Preda, présenté dans une minimalisme 

bessarabien sui generis… La perspective est une distante – égalité entre 
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l‘époque et l‘hypostase enfantine du virtuel auteur réel : la troisième 

personne du narrateur qui le fait « objectif »  et pareil à un animal sur 

lequel on fait des expériences, le pionner Iulian Ciocan, adolescent naïf 

et sensible, avec confiance dans l‘Etoile Rouge et le communisme, maie 

et lecteur des frères Strugaţki et di Kurt Vonnegut. 

En optant pour la formule du romain « objectif » et polyphonique 

à la place de l‘autofiction postcommuniste, pour une perspective 

oblique, ironique distancés, et non pour une employée subjectivement, 

on évite l‘autenticisme hardcore di Alexandru Vakulovski, et la 

perspective « innocente » de l‘enfants de « Iepurii nu mor» de Ştefan 

Baştovoi, Iulian Ciocan a l‘intelligence d‘éviter la perspective 

« nostalgique » et le pamphlet sentimental. Ce n‘est pas le communisme 

qui tue Polycarpe, Kavrig, Dochiţa et Co, mais les effets cliniques de sa 

dégradation/destruction    d‘amusement gratuite, stupidité et un dégoût 

assez sain. Ce n‘est pas la fin de l‘innocence idéologique de l‘élève 

Iulian Ciocan en question, mais la fin, désidéologisée, d‘une innocence 

plus profonde, et en particulier d‘un monde de la certitude, de la stabilité 

et de sûretés prédéfinies. La fin du livre est une apocalypse en sourdine, 

une décadence de ce qui parait invulnérable  et n‘était que humain : 

« Iulian sentit quelque chose se détruire en lui. Après trois jours, tout 

s‘est précipité, d‘un coup, le temps est issu d‘hibernation.  Toutes les 

gazettes ont annoncé la mort subite du camarade Leonid Ilici Brejnev. 

(…)  La mère est allée au jardin d‘enfants, vêtus en blanc, aux lèvres 

teintées d‘un rouge strident, en provoquant à la directrice et au 

représentant du Ministère de l‘Education un choque. Iulia avait des 

émotions profondes la scène terrible du cercueil pesant et à la pensée 

que la guerre destructive devait commencer dans un instant ». 

Policarp Feofanovici, un vétéran de guerre, veuf et malade de 

prostate, reçoit une tomate à la tête  de la part d‘un pionner (qui était 

même l‘innocent Iulian) et, qu‘après plaide sénilement, mais sans 

succès, la cause idéaliste d‘une Milice cynique (« la jeunesse de nos 

jours… »), est mort seule dans des conditions misérables. 

L‘employé Ionel Paslari, après un mariage échoué, écarté par la 

pauvreté, arrive à reposer dans le lit d‘une femme légère et luxueuse, 

mais irrésistible et bien rêvée-  Veronica Lapteacru, et celle-ci lui cède 

l‘appartement en dépit de la stupeur et de l‘envie de son frère Grişa 

Furdui, venu dans « la ville » d‘un village primitif (une scène terrible est 
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celle où, les yeux aux larmes, ces deux visionnent un filme indien en 

vogue au cinématographie Patria).   

La fille d‘un petite activiste, Pavel Kavrig, elle planifie épouser le 

fils de « l‘occidentalisé »  hédoniste et irresponsable d‘un directeur 

d‘entreprise ‗de l‘entreprise où travaille Ionel Paslari et Vova Ciocan), 

mais elle est abandonnée même la soirée des noces. Le même Kavrig est 

touché par le repentir, ensuite par un infarctus. Cette dernière causé par 

une nouvelle tragique : il apprend la mord d‘une ancienne amante de sa 

jeunesse, stérile après avoir avorté et ensuite mariées avec un physicien 

incapable pardonner l‘idéologue quand celui-ci lui demande excuse.  

Dochiţa Barbalat – une pensionnaire sage typique, chargée de 

nombreux paquets – est morte écrasée par une makara qui «  à cause 

d‘une regrettable négligence », lui tombe à la tête en temps qu‘elle rentre 

à la maison du marche. Cette catastrophe détruit moralement le mari de 

cette-ci, qui reste longtemps en dépression profonde, en cherche la 

véridicité à la Milice (selon le modèle du grotesque vétéran de guerre), 

soutenu finalement par l‘idéologue Kavrig, tout transfiguré 

moralement…Seule devant un monde si cruel, après avoir été battue et 

humilié  par les miliciens corrompus, Nicolae Barbalat a une 

« révélation de la destinée », en temps qu‘il contemplait, avec nostalgie, 

une ancienne photographie de famille : son épouse a toujours porté 

seulement des paquets légers…  

Evidemment, on n‘a fait autre que extraire quelques petites axes 

du corps d‘une prose dense (une mini fresque sociale de la Bessarabie de 

Brejnev…) : narrations déroulés respectueusement, avec la naturalité de 

petite réalisme russe, avec côtés inattendues des perspectives et avec une 

humeur drôle, quand la misère est visionnée directement, sans « la 

misérabilisme » inutiles, et l‘atmosphère obsédante de la fin de l‘époque 

de Brejnev est plutôt un effet, très intense, obtenu sans lyrismes 

« crépusculaires ». 

La simplicité apparente de la narration, à qui ne manque pas 

l‘expressivité complice, parsemé  par expressions du fon lexical 

argotique des bessarabiens, avec insertions de paralittérature de l‘époque 

ou  bêtises russes traduites drôle au final – constitue un avantage du 

livre. Un livre dont le sens grave issu à chaque pas : la réalité boueuse a 

englouti les idéaux avec leur grandeur, le monde a perdu la naïveté, les 

mœurs   de la jeune génération sont « corrompues par 
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l‘occidentalisme », la morale prolétaire s‘est transformée dans une 

légende bonne seulement pour les vétérans séniles de la Grande Guerre 

de Défense, les hommes simples sont devenus brutales, frustrés et 

ivrognes (dans la a pensé desquels errent des fragments de la rhétorique 

zélée des écrivains du peuple en tant que choses exotiques étranges …) 

ont nostalgie après le mirage « bourgeois » du luxe et du confort, soit-il 

minimal, et le système tombe parfois sur eux …au sens directe de la 

parole. La tomate pourrie, conservée sur la fenêtre de l‘appartement de 

feu Polikarp Feofanovici (après l‘avoir reçue dans la tête), représente 

une splendide métaphore du communisme agonique. De même, la 

makara tombée, en mode fatal et inexplicable sur la malheureuse femme. 

Polikarp et Dochiţa sont deux personnages cible, tant différents, d‘une 

société qui suivait une morale de la responsabilité, sont écrasés par les 

actes ratés du système : l‘irresponsabilité enfantine/ juvénile, 

l‘amoralité, la négligence de service…[5, p. 12] 

 Ce qui sauve la sortie de Iulian Ciocan de la sensation de 

redondance, de destruction brutale de la convention, et, surtout de 

trahison du lecteur est le fait qu‘il annonce un débat intéressant sur la 

période communiste et sur la modalité dans laquelle se reflète dans la 

littérature des jeunes écrivains contemporains (ce qui est finalement et 

un refuge narratif). Iulian Ciocan réalise le carcasse une sorte de 

profession de fidélité du prosateur, équivalente à une appropriation 

morale En voici quelques citations significatives de ce passage 

autoréférentiel, placées  à l‘interne de ce livre de prose, avant le dernier 

chapitre de l‘œuvre : 

« Je comprends que l’intransigeant camarade de métier « s’est 

libéré » définitivement de ma tyrannie du passé soviétique. Ma situation 

est, au contraire plus compliquée. Je ne réussis point exorciser les 

propres fantômes. Cde l’époque. En plus, « son recours à cette 

méthode » invoque autorités en matière, appelés à soutenir l‘attitude 

esthétique. Est pourquoi je m’approche à elles, en maîtrisant à peine 

l’inquiétude et les laisses parler en temps que j’écris. J’ai l’impression 

que seulement de cette façon, le passé peut être supporté et compris. Là, 

dans le passé soviétique, est resté la première et la plus importante 

« séquence » de ma vie – l’enfance. Si je n’aurais été  pas un enfant 

soviétique, j’aurais écrit peut être, seulement sur la transition ou 

j’aurais inventé des mondes narratifs. « Je fouille » le passé soviétique 
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parce que mon présent contient la « trace » profonde de ce passé.  Il y a 

encore quelque chose. Si je faisais abstraction des montagnes de 

littérature prolétaire et culturiste et prosoviétique, je pourrais constater 

sans difficulté que la réalité soviétique reste encore « un terrain non 

autorisé », un monde quasi inconnu. Soljenitin et autres, ont écrit 

beaucoup d’une réalité soviétique terrifiante, orwellienne, celle des 

déportations et des GULAG.  On sait moins en ce qui concerne le 

quotidien de l’apparente prospérité et tranquillité, la « facette » 

absurde, grotesque, parfois drôle du tragique. (…) Je me prends de ma 

mémoire avec le sentiment acut de l’inquiétude. (…) je m’attache des 

souvenirs sans haine, sans la soif de vengeance, sans pathétisme. Si on 

devient pathétique, on pleure, on crie et on risque dissiper le 

dramatisme de la situation et faire peur au lecteur. L’idéal est de 

renoncer à la propre subjectivité et d’utiliser la technique narrative de 

la caméra vidéo, ou, au moins,  d’utiliser plusieurs perspectives, de 

prouver que la même chose peut être présenté tant comique et 

dramatique quant absurde et drôle, selon le point de vue qu’on a. (…) 

Le dramatique « pur «  n’est plus tant évident dans un monde où 

« l’horreur » est partout et se faufile dans ta maison à la fois que les 

informations matinales. De cette façon, pour le mettre en relief, il est 

nécessaire découvrir Sklovscki insolite, c'est-à-dire lui montrer la part 

distractive, bizarre ou absurde. »  (p. 162) 

Quelle langue parlent les personnages de Ciocan ? Roumaine 

Moldave, les membres de la famille ou les cousins Paslari – Furdui, les 

vétérans de guerre ou les chefs, probablement que le russe.  Certaine est 

le fait que les garons qui jouent entre les bloques, qui parlent bêtises 

dans la langue de Ilf et Petrov et écrivent des  blâmes sur les murs dans 

le même idiome. Voici la manière dans laquelle est apostrophé Iulia, un 

collègue de jeu (on ne présente pas la traduction, cependant une des 

paroles sera comprise par tous, et est emblématique et important à le 

signaler pour le mode dans lequel on perçoit un autochtone par les 

nouveaux arrivés) : 

Huilo! Bac concenai, mul, taran, ovta tuporalaia… 

L’idéal de la liberté y manque point dans le livre de Iulian 

Ciocan. Les écrivains, les intellectuels, ceux qui devaient être appelés à 

être le porteur de la parole de ces valeurs sont présentés exclusivement 

en tant que marionnettes de la propagande communiste, en laissant 
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l‘impression que tous étaient des idiots et prostituées politiques. Une 

figure, mais seule une, celle d‘écrivain – plus taciturne, étrange, 

inclassable, dont seulement l‘audition peut créer « férocités » par les 

autorités, éliminations du manuel de littérature, cette chose aurait été 

capable de reconstruire l‘image de l‘intellectuel moldave, cependant 

l‘auteur, n‘a pas voulu compliquer sa narration en préférant utiliser un 

contrepoint facile, et en sauvant la …pureté de sa sympathie pour les 

hommes simples, non perverses. 

« Les idéalistes sauvés » du livre de Iulian Ciocan en sont les 

vétérans de guerre et de partis soviétiques, qui pérorent, somnambulique, 

pareils aux agrégats cassés, sur la décadence des mœurs de la jeune 

génération désiré par l‘esprit  consommateur et décadent de l‘Occident, 

et sur la trahison de la cause pour laquelle on a lutté, eux – les anciens 

commissaires, avec armes et fil de fer barbelé. Du reste, le volume, 

expose une harmonie totale, une putréfaction morale : les 

nomenklaturistes des années de la période de Brejnev en sont des 

profiteurs corrompus et cyniques ; en dominant l‘humanité asphyxiée, 

par l‘asile insalubre et tâché. Un monde manqué même de l‘illusion de 

l‘alternative. 

Une seule catégorie sociale n‘a pas aucune clémence de la part de 

Iulian Ciocan : les écrivains. Presque dans toutes les séquences du livre, 

on a brodé bien fragments du discours générique de l‘époque, plus 

précis, des insertions publicistique des écrivains soviétiques moldaves, 

parfois et des quatrains  « engagée » présentés en italique. Même si les 

noms des auteurs sont voilés, le plus souvent par les lettres majeures, le 

lecteur de Moldova va faire facilement l‘identification. Par exemple, 

dans la strophe suivante, appartement à l‘écrivain B.I. : « Famille des 

hommes assidus, / On parle avec Lénine chaque soirée, / C’est avec lui 

q’on part à l’aube, / Quand on revête des salopettes le Pays. » (p. 55) 

Ou, voici les réflexions de l‘écrivain G.M. : « Chacun se soigne du bien-

être de tout le monde et tous prennent soin du bien-être de chacun.  Il a 

existé autrefois un pareil état dans le monde ? Jamais! Peut être à peine, 

dans les rêves des sages anciens. » (p. 22) Ou les surprises téléguidées 

de l‘écrivain A.B. : « Pouvaient-ils rêver, ces enfant affamés et nus à la 

fin des années ’30, en gardant des chèvres malheureuses tout au longue 

des frontières et rues de la Bessarabie terrifiée par l’occupation des 

bourgeois, qu’un jour des hommes d’élite, des personnalités vont venir 
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dans cette République Soviétique Socialiste fleurissante et 

agroindustrielle ? Oui, ils pouvaient rêver, le rêve est la dernière 

redoute qui se détruise dans un homme, mais seulement le pouvoir 

soviétique les a aidé a réaliser leur rêve. » [6, p. 5] 

Iulian Ciocan présente de bonnes qualités de prosateur véritable, il 

sait créer des personnages, situations et scènes fortes, histoires de vie et 

tableaux mémorables, il a une manière souple et dynamique de faire 

phrases, et la science de la composition va main à main avec le naturel 

de la narration. La perception acute des tragédies de l‘humanité a lieu 

dans la scène des grandes décadences historiques, vue par « le fil 

d‘herbe ». D‘autre part, le sens pour l‘absurde et grotesque de l‘auteur 

(Andrei Bodiu le compare, dans a préface à Daniil Harms…) est doublé 

par une compassion discrète pour ses « héros » insignifiants, ainsi que 

Suskin et Dovlatov. Si Iulian Ciocan avait le courage, la ténacité et la 

force de se confirmer dans un projet épique plus vaste, plus ample, il 

pourrait devenir un écrivain important. Au moment, c‘est Înainte să 

moară Brejnev, est un petit roumain remarquable, qui touche 

l‘âme…[ibidem, p. 8-9]
 

Ainsi, après deus décennies de la décadence du communisme, les 

écrivains bessarabiens continuent à se demander comment faire l‘image 

de la culture roumaine ? Le peuple entre Prut et Nistru est à la recherche 

de l‘identité nationale, perdue dans les ténèbres du totalitarisme russe, et 

les écrivains bessarabiens  prouvent composer une identité créatives, par 

laquelle puissent laisser une emprunte originale dans une paysage 

littéraire postmoderne polychrome. Les œuvres Născut în URSS de 

Vasile Ernu et Înainte să moară brejnev de Iulian Ciocan, comme les 

autres apparus dans la période post moderne, suggère que la nouvelle 

voie de la littérature bessarabienne  se situe au point de confluence de 

l‘histoire à l‘intimité  de l‘individu. 
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FORMAREA CONTINUĂ A COMPETENŢELOR LINGVISTICE 

LA VIITOARELE CADRE DIDACTICE 

Abstract: 

In present there is a growing diversity of the labor market requirements 

concerning staff performing, particularly of future teachers, able to perform 

quality services in education sciences. In the extensive area of professional 

competences which must possess a performing teacher, linguistic competencies 

occupies a significant role. The article approaches the problem of the process 

optimization regarding continuous formation of language competencies at the 

future teachers, which will facilitate subsequent respective formation of 

competencies at the students - important subjects of modern educational 

environment. 

Key words: competence, training phases of competence, language skills, 

continuity, future teachers. 

Pregătirea iniţială a cadrelor didactice presupune formarea unui 

ansamblu de competenţe care va favoriza prestarea serviciilor de calitate 

în domeniul Ştiinţelor educaţiei.  

Competenţa reprezintă o integralitate imanentă a achiziţiilor 

subiectului (cunoştinţe, capacităţi, atitudini) care se află în relaţie de 

interdependenţă şi se manifestă prin influenţe reciproce din moment ce 

personalitate îşi propune să atingă un anumit scop. 
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Declanşarea, evoluţia şi manifestarea oricărei competenţe are 

caracter multifazic: faza cognitivă, în care se realizează familiarizarea cu 

conţinutul competenţei, în care subiectul, pe baza explicaţiilor verbale 

corespunzătoare şi demonstrarea modelului acţiunii, îşi formează iniţial 

o imagine aproximativă care ulterior se transformă într-o reprezentare 

precisă despre ce urmează să se facă; faza învăţării analitice, când 

competenţa se fragmentează pe unităţi mai mici care se însuşesc pe rând; 

este etapa cu anumite erori, încordare voluntară, concentrarea atenţiei, 

consum mare de timp pentru însuşirea fiecărei componente a 

competenţei; faza organizării şi sistematizării, în care se constată un 

efort de integrare a componentelor într-o structură unitară cu eliminarea 

greşelilor, dar în care se ateastă încă un consum mare de timp şi efort 

centrat pe realizarea legăturilor; faza sintetizării şi automatizării, în care 

integrarea elementelor este deplină, acţiunea se desfăşoară cu fluenţă, 

solicitarea atenţiei scade treptat, controlul conştient se face numai în 

ansamblu; faza perfecţionării competenţei, în cursul căreia se ating toţi 

parametrii ceruţi: viteză, corectitudine, precizie [2].  

Procesul de formare a competenţelor profesionale la viitoarele 

cadre didactice presupune, mai întâi de toate, formarea acelor 

competenţe pe care trebuie să le posede orice absolvent al unei instituţii 

de învăţământ superior. În acest sens, autorii V. Guţu, O. Dandara, E. 

Muraru specifică următoarele tipuri: competenţa gnoseologică 

(identificarea şi selectarea informaţiilor adecvate domeniului de 

activitate, gestionarea eficientă a cunoştinţelor teoretice, acumularea şi 

amplificarea cunoştinţelor în contextul evoluţiei ştiinţei, cunoaşterea 

cadrului legislativ al domeniului profesional etc.); competenţa 

prognostică (determinarea posibilelor direcţii ale evoluţiei domeniului 

de activitate, elaborarea din diverse perspective a proiectelor de 

activitate profesională, identificarea prospectivă a problemelor şi a 

situaţiilor de rezolvare a acestora, etc.); competenţa praxiologică 

(realizarea eficientă a activităţii profesionale, identificarea situaţiilor de 

aplicare a teoriei, transferal cunoştinţelor teoretice în diverse domenii ale 

activităţii practice, eficientizarea continuă a activităţii prin introducerea 

inovaţiilor etc.); competenţa managerială (proiectarea şi coordonarea 

activităţii profesionale, încadrarea în procesul realizării misiunii 

instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, valorificarea potenţialului 

uman, soluţionarea prin colaborare a problemelor din activitatea 
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profesională, luarea de decizii etc.); competenţa de evaluare a activităţii 

profesionale (stabilirea criteriilor de evaluare/autoevaluare a activităţii 

profesionale, elaborarea strategiilor de evaluare, stabilirea corelaţiei 

dintre rezultatele evaluării şi proiectarea activităţii ulterioare etc.); 

competenţa comunicativă şi de integrare socială (manifestarea stimei 

faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi 

faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor omului, adaptarea la cerinţele comunităţii aflate în 

permanentă schimbare, utilizarea diverselor forme de comunicare în 

organizarea/monitorizarea activităţii profesionale, utilizarea diverselor 

limbaje de comunicare, adaptarea comportamentului la diversitatea 

situaţiilor de comunicare, rezolvarea prin colaborare a situaţiilor de 

problemă, manifestarea toleranţei, tactului în cadrul comunicării, 

realizarea unor relaţii interumane bazate pe dialog, atitudini deschise şi 

comportament empatic, adaptarea mesajului la diverse medii 

socioculturale etc.); competenţa de investigare (adaptarea metodologiei 

cercetării ştiinţifice în activitatea profesională, identificarea problemelor 

de cercetare ştiinţifică, utilizarea în activitatea profesională a rezultatelor 

investigaţiilor ştiinţifice din diverse domenii etc.); competenţa de 

formare profesională continuă (identificarea necesităţilor de formare 

continuă, determinarea priorităţilor în formarea/perfecţionarea 

profesională, aplicarea diverselor strategii de formare continuă, 

deschiderea faţă de schimbările din domeniul de activitate) [1, p. 44-50].  

În arealul extins al competenţelor profesionale pe care trebuie să 

le posede un cadru didactic performant, un rol semnificativ îl ocupă cele 

lingvistice.  

În viziunea noastră, competenţa lingvistică are două perspective 

de interpretare: una generală şi alta specială.  

Din perspectiva generală, competenţa lingvistică reprezintă o 

integralitate imanentă a sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii, 

care solicită mobilizarea motivată a  unui ansamblu structurat de 

cunoştinţe, capacităţi şi atitudini ce se află în relaţie de interdependenţă 

şi se manifestă prin influenţe reciproce din moment ce personalitatea îşi 

propune să atingă scopul comunicării. 

Din perspectivă specială, competenţa lingvistică reprezintă o 

integralitate imanentă a achiziţiilor specifice fenomenului lingvistic 

concret selectate de subiect (cunoştinţe, capacităţi, atitudini) care se află 
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în relaţie de interdependenţă şi se manifestă printr-o modalitate inedită  

din moment ce acesta are intenţia de a codifica exact şi precis mesajul 

[2, p. 48].  

Formarea competenţelor lingvistice, ca şi oricare alt fenomen, are 

caracter continuu. Continuitatea este abordată din diverse perspective, 

toate venind în concordanţă cu cea filosofică ce desemnează respectivul 

fenomen drept legătură indispensabilă dintre vechi şi nou, cu păstrarea şi 

dezvoltarea în continuare a acelor elemente raţionale realizate în etapele 

precedente, care asigură o armonie în structura nivelurilor noi de 

organizare. În această ordine de idei, continuitatea în formarea 

competenţelor lingvistice reprezintă o solicitare de rezonanţă 

semnificativă pentru activitatea instructiv-educativă a subiectului la 

diferite etape de vârstă, desprinsă din prerogativele politicilor 

educaţionale contemporane, care urmăresc de a forma progresiv 

personalităţi cu o înaltă cultură lingvistică. Pentru a forma la elevi 

competenţele lingvistice, pedagogii înşişi trebuie să posede asemenea tip 

de competenţe şi să tindă spre o continuă perfecţionare a acestora. 

Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice vizeavă 

interacţiunea eficientă dintre instituţiile care asigură educaţia formală, 

informală şi nonformală a subiecţilor şi vizează atât dinamica dezvoltării 

lingvistice a acestor subiecţi, cât şi proiectarea şi realizarea procesului 

pedagogic astfel încât să faciliteze crearea condiţiilor optime formării 

coerente a respectivelor competenţe. 

Limba privită ca sistem, adică asemeni unui complex de elemente 

care se influenţează reciproc şi care sunt coordonate între ele în vederea 

îndeplinirii unei funcţii comune, are rolul de a servi ca mijloc de 

comunicare între oameni şi fiecare dintre părţile ei constitutive - 

fonetica, vocabularul şi gramatica - este organizată în aşa fel încât să 

poată îndeplini acest rol. Din acest motiv este dificil de a acorda 

prioritate uneia dintre aceste părţi. Cu toate acestea, numeroase studii 

realizate de către cercetătorii Chomsky N., Bruner J., Greguar A., Slobin 

D., Элъконин Д.Б., Гвоздев А.H., Cохин Ф.А., Цейтлин С.Н., Slama-

Cazacu T. etc. atestă rolul important pe care îl deţine gramatica în 

structura limbii.  

Cunoştinţele, capacităţile şi atitudinile, ca elemente indispensabile 

ale competenţei lingvistice, implică, pe lîngă dimensiunea fonetică şi 

lexicală, şi dimensiunea gramaticală, în centrul căreia substantivul deţine 
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o poziţie semnificativă. Utilizarea incorectă a formelor gramaticale ale 

substantivului de către subiecţi influenţează negativ asupra întregului 

proces de formare a aspectului gramatical al vorbirii, iar de aici rezultă 

că nu se poate vorbi despre calitatea competenţelor lingvistice.  

Precum remarcă dialectica, în cazul în care generalul precizează 

deosebirea dintre obiectele sau fenomenele comparate, el apare în rolul 

de special, însă când indică asemănarea obiectelor comparate, generalul 

apare în propriul său rol [3]. Aşadar, această interpretare filozofică ne 

permite să apreciem relaţia dintre competenţa lingvistică şi competenţa 

de utilizare a formelor gramaticale ale substantivului ca şi relaţia dintre 

general şi special. Interpretarea metodologică a specificului ne permite 

să apreciem competenţa de utilizare a formelor gramaticale ale 

substantivului drept o competenţă lingvistică specială.  

Prin competenţă de utilizare a formelor gramaticale ale 

substantivului avem în vedere o integralitate imanentă a achiziţiilor 

lingvistice specifice acestora (cunoştinţe, capacităţi şi atitudini) care se 

află în relaţie de interdependenţă şi se manifestă prin influenţe reciproce 

din moment ce subiectul îşi propune ca scop utilizarea corectă a 

formelor substantivului în diverse contexte de exprimare.  

Considerăm că pentru a optimiza procesul de formare la copii a 

competenţei de utilizare a formelor substantivului, tip special de 

competenţă lingvistică, însăşi competenţele viitorilor educatori şi 

învăţători se cer a fi formate şi manifestate la cele mai înalte cote de 

performanţă. Acest aspect necesită o abordare comptexă şi responsabilă 

din partea viitorilor pedagogi, în special în condiţiile în care diverşi 

cercetători precum T. Slama-Cazacu, M. Avram, V. Guţu-Romalo, I. 

Roman, V. Guţu, N.Mihăescu, G.Gruiţă, G. Angelescu, G. Pană-

Dindelegan etc. atestă utilizarea incorectă a formelor gramaticale ale 

substantivului nu numai de către copii, dar şi de către maturi. În cazul în 

care subiecţii nu pot aplica diferenţiat în vorbire prevederile normelor 

gramaticale, dar extind cerinţele unei anumite reguli în toate situaţiile 

relevante, în vorbire apar, prin generalizare ori bazate pe analogii, 

diferite greşeli, prioritar în raport cu substantivul, frecvenţa utilizării 

căruia este mai evidentă. 

Formarea continuă la subiecţi a competenţelor lingvistice vizează 

respectarea diverselor principii, dintre care semnificativ este Principiul 

abordării complexe şi integrale a procesului de formare a competenţelor 
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lingvistice, care insistă, pe de o parte, asupra formării concomitente a 

tuturor elementelor competenţei: cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, pe de 

altă parte, prevede realizarea acestui proces complex într-un cadru 

unitar, cu corelarea graduală a obiectivelor, conţinuturilor, tehnologiilor 

didactice, exigenţelor etc. 

Realizarea practică a acestui principiu are loc prin respectarea 

următoarelor condiţii pedagogice: 

 incitarea concomitentă a tuturor elementelor competenţei: 

cunoştinţe, capacităţi, atitudini; 

 interconectarea flexibilă a premiselor existente la subiect cu 

obiectivele preconizate şi tehnologiile selectate; 

 îmbinarea formelor de activitate formală cu cele informale şi 

nonformale. 

În formarea competenţelor lingvistice la viitoarele cadre didactice 

urmărim prioritar realizarea următoarelor obiective: 

 Obiectiv general: formarea competenţelor lingvistice. 

 Obiectiv-cadru:formarea corectitudinii gramaticale a vorbirii.  

 Obiectiv de referinţă: formarea competenţei de utilizare a formelor 

gramaticale ale substantivului.  

Totodată, considerăm important de a determina şi implementa 

strategiile didactice care au rol prioritar în formarea acestor competenţe: 

strategia axată pe competenţe; strategia centrării pe subiect 

Necesitatea transformării viitorului cadru didactic din obiect în 

subiect al educaţiei, dictată de politicile educaţionale actuale, se 

transpune şi în cazul procesului de formare continuă a competenţelor 

lingvistice şi se referă la implicarea activă a subiectului în procesul 

complex de achiziţionare a limbii, axarea pe necesităţile studentului, 

valorificarea maximă a potenţialului acestuia, asigurarea susţinerii 

suportive prin încurajarea încrederii în forţele proprii, prin susţinerea 

tendinţelor de autorealizare şi automanifestare a comportamentului 

verbal corect. 

În vederea optimizării procesului de formare la subiecţi a 

competenţelor lingvistice apare necesitatea derulării diverselor etape. 

Dat fiind faptul că în cercetarea noastră abordăm competenţa lingvistică 

din perspectivă specială, am identificat fazele formării competenţei în 

baza exemplului de formare a  competenţei de utilizare a formelor 

gramaticale ale substantivului.   
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Din perspectiva acestei competenţe, într-o primă fază, cea 

cognitivă, se va urmări formarea reprezentărilor adecvate despre 

elementele constitutive ale competenţei de utilizare a formelor 

gramaticale ale substantivului. În cadrul fazei a doua, a învăţării 

analitice, are loc fragmentarea detaliată a elementelor constitutive ale 

competenţei şi însuşirea succesivă a acestora. Astfel, fragmentarea 

competenţei de utilizare a formelor gramaticale ale substantivului 

vizează: utilizarea formei de număr a substantivului (folosirea 

substantivelor cu forme de singular şi plural; utilizarea substantivelor 

identice ca formă la singular şi plural; întrebuinţarea substantivelor din 

categoria singularia sau pluralia tantum; folosirea formei recomandată 

de normele gramaticale pentru substantivele cu două forme de plural ce 

au acelaşi sens; aplicarea substantivelor cu mai multe forme de plural şi 

sensuri diferite); folosirea formei de gen a substantivului (utilizarea 

formei substantivelor mobile; aplicarea formei de masculin şi feminin 

exprimată de două substantive diferite; întrebuinţarea substantivelor 

epicene; folosirea formelor substantivelor  cu două genuri şi sensuri 

diferite); întrebuinţarea formelor cazuale ale substantivului (aplicarea 

formei substantivelor în cazul nominativ, acuzativ şi vocativ; folosirea 

punctuaţiei adecvate cazului vocativ; întrebuinţarea formei 

substantivului în cazul dativ; utilizarea formelor substantivului în cazul 

genitiv); utilizarea corectă a categoriei determinării substantivului. 

În derularea următoarelor faze se va realiza integrarea elementelor 

constitutive ale competenţei într-o structură unitară, urmată ulterior de 

instaurarea unor automatisme ce favorizează utilizarea fluentă, corectă şi 

rapidă de către subiect a formelor gramaticale ale substantivului în 

diverse contexte de exprimare. 

Susţinem ideea că acest mecanism al competenţei poate sta la 

baza formării oricărui tip de competenţă lingvistică, cu condiţia să se 

ţină cont în mod individual de particularităţile specifice de formare a 

fiecărei competenţe speciale. 

În concluzie, competenţele posedate de către viitoarele cadrele 

didactice favorizează adaptarea acestora la mediul în continuă 

schimbare, cele lingvistice deţinând un rol semnificativ în asimilarea, 

acomodarea şi echilibrarea personalităţii în vederea afirmării per 

ansamblu şi a sporirii calităţii serviciilor prestate în domeniul Ştiinţelor 

educaţiei. Totodată, procesul de formare continuă a competenţelor 
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lingvistice la viitorii pedagogi va facilita ulterior formarea eficientă a 

competenţelor respective la elevi – subiecţi importanţi ai mediului 

educaţional modern.  
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Abstract: 
In the XXI century, interests, concerns and develop communication 

sciences and processes exploadează simply. Attempts definition, systematization 

and classification of theories or areas are extremely deficient. 

In general, communication is the act of transmitting and exchanging 

information, thoughts and feelings.  

Some authors broaden enormous scope, content that term considering 

that the communication must understand any exchange that takes place between 

two or more individuals or groups. Hence plihologii socilali took over 

absolutized notion parts, introduces three systems in communication theory. 

Studying literature in the specific domain. Studying the style of communication 

and conflict resolution to students. The experiment. Eşantionului.Aplicarea 

selection tests and analyze the results. 

Key words: communication, conflict, style, customer education. 
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Reformele social-economice din societatea noastră impun o serie 

de probleme ce pot fi studiate, prin care putem menţiona şi problema 

raportului dintre stilul de comunicare şi modul de soluţionare a 

conflictului. 

 În viaţa de zi cu zi suntem confruntaţi adesea cu multiple 

conflicte; de cele mai multe ori este bine dacă reuşim sa le prevenim ori, 

în caz că acest lucru nu mai este posibil, măcar să le reducem 

intensitatea. Cîteodată, nici acest lucru nu merge şi atunci suntem puşi în 

situaţia de a face eschive complicate şi de a face funcţionale o serie de 

―jocuri de comunicare‖ puntru a putea rezolva conflictele apărute. 

 Problema conflictelor şi a comunicării a prezentat întotdeauna 

un subiect ca interes pentru savanţi, filosofi, acţionari. Cei care posedau 

secretele comunicării erau proslăviţi şi ridicaţi la rangul de sfinţi datorită  

forţei lor de convingere, aptitudinilor de manipulare prin intermediul 

comunicării.  

În cadrul instituţiilor şcolare un loc deosebit ocupa problema 

comunicării  eficiente si instruirea elevilor in vederea soluţionării 

constructive a conflictelor.         

 În genere, comunicarea este acţiunea de a transmite şi de a 

face schimb de informaţii, de gînduri şi sentimente. 

Astfel tema este propusă pentru a ameliora această problemă şi 

pentru a clarifica raportul dintre stilul de comunicare şi modalitatea de 

rezolvare a conflictului.  

 Deci, după cele expuse mai sus problema investigaţiei este: 

care sunt cele mai eficiente stiluri de comunicare în soluţionarea 

conflictelor cu bineficiarii educatiei.          

În secolul XXI, interesul, preocupările şi dezvoltarea  ştiinţelor şi 

proceselor comunicării exploadează pur şi simplu. Încercările de 

definire, sistematizare şi clasificare a teoriilor sau a domeniilor devin 

extrem de deficile.  

Unii autori lărgesc enorm sfera, conţinutul noţiunii respective 

considerînd că prin comunicare trebuie să întelegem orice schimb, care 

are loc între doua sau mai multe persoane sau grupuri. Pornind de aici 

plihologii socilali au preluat şi absolutizat noţiunea de schimb, 

întroducînd cele trei sisteme în teoria comunicării.  
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G.B. Mailhiot (1968) face o caracterizare mai amplă a 

comunicării, stabilind unele tipuri ale ei pe baza utilizării mai multor 

criterii. Din punct de vedere al instrumentelor folosite comunicarea se 

împarte în verbală şi neverbală; din cel al persoanelor care participă la 

realizarea ei se clasifică în intrepersonală ( doi indivizi) şi de grup ( mai 

multi indivizi), aceasta din urmă împărţindu-se, la rîndul ei în 

comunicarea intragrup (se desfăşoară    între membrii aceluiaşi grup) şi 

comunicarea intergrupală (între două sau mai multe grupuri), din cel al 

obectivelor pe care le urmăreşte în cea consumatorie şi instrumentală, 

prima vizind schimbul de plăcere, cea de a doua fiind utilizată, vizind 

anumite scopuri.  

De fapt, cea mai mare parte dintre judecăţile pe care le formulăm 

despre oameni, noi despre ceilalţi şi ei despre noi, sunt bazate pe stilul 

de comunicare. 

Componentele de bază a stilului de comunicare sunt: distanţa, 

postura, privirea şi contactul vizual, mimica, gestica, vorbirea, tonul şi 

inflexiunile vocii, pauzele şi ritmul vorbirii ascultarea, îmbrăcămintea şi 

accesoriile, imaginea de sine, sociabilitatea şi dominanţa. 

În raport cu jocul dintre dominanţa puternică sau slabă, ridicată 

sau redusă se poate face distincţie între cinci stiluri de comunicare: 

 emotiv 

 autoritar 

 reflexiv 

 îndatoritor 

 flexibil (versatil). 

Primele partu sunt stiluri de bază, iar al cincilea este o combinaţie 

oportunistă între primele patru. 

Problema conflictelor şi situaţiilor de conflict au interesat 

permanent savanţii, filosofii. Primele încercări de înţelegere raţională a 

conflictelor aparţine filosofilor greci (Anaximandru, Heraclit). Însa la 

sfirşitul sec. XIX începutul sec. XX au apărut alte idei de bază a 

conflictelor sociale:  

 Conflictul este “o siutuaţie în care elementele în aparenţa 

incompatibilă exercită forţa în opoziţie sau în direcţii diferite” 

(Heitler 1993).  
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 Conflictul este conceput ca “o sursa de schimbare a 

individului, a sistemului în care evoluează acestea” (Stoica, 

Neculau, p.53).  

Analizînd literatura de specialitate putem menţiona că există 

partu stiluri de comunicare:  

1. Stilul de comunicare orientat spre acţiune. 

2. Stilul de comunicare orientat spre proces. 

3. Stilul de comunicare orientat spre oameni. 

4. Stilul de comunicare orientat spre idei. 

Stilurile de abordare a conflictelor 

1. Concurenţa 

2. Cooperarea 

3. Compromisul 

4. Evitarea 

5. Adaptarea. 

Abordarea experimentală a relaţiei dintre stil de comunicare şi 

stilul de soluţionare a conflictului a fost realizata pe un eşantion de 105 

persoane, printre care studenţii anului I – 64 persoane, studenţii anului 

IV,V-41 de subiecţi de la Colegiul Pedagogic din Orhei, la specialitatea 

învăţător la clasele primare. 

Instrumentele de măsurare:  

1. Testul Tomas – pentru determinarea stilului de soluţionare a 

conflictului. Conţine treizeci de perechi de afirmaţii ce descriu 

variante de soluţionare a unei situaţii de conflict abstracte. 

Subiectul trebuie să aleagă din fiecare pereche de afirmaţie acel 

model de comportament care îi corespunde mai mult. Astfel 

obţinînd în final un punctaj anumit la cele cinci stiluri de 

soluţionare a conflictului. Testul Tomas determină cinci stiluri de 

soluţionare a conflictelor: 

 Confruntarea – acest stil constă în tendinţa subiectului de a 

învinge în scopul satisfacerii intereselor sale. Este specific 

persoanelor manipulatoare şi autoritare. Utilizată conform datelor 

statistice a mai mult de 70 % din totalitatea situaţiilor de conflict. 

 Cooperarea – este cea mai constructivă şi eficientă abordare în 

rezolvarea situaţiilor conflictuale. Presupune căutarea diverselor 

căi de atragere a partenerilor în procesul rezolvării conflictului şi 

tendinţa de satisfacere a trebuinţelor umane. 
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 Compromisul – constă în rezolvarea problemelor conflictuale prin 

concesii mituale, ambele părţi obţinînd satisfacţie cedînd reciproc. 

Este efectiv atunci cînd ambele parţi au aceiasi dorinţă dar sunt 

conştienţi de faptul că satisfacerea concomitentă a dorinţelor este 

imposibilă astfel una din parţi trebuie sa cedeze. 

 Evitarea – presupune o manieră de comportare într-o situaţie de 

conflict, astfel de parcă nu sar fi întîmplat nimic.  

 Cedarea – se caracterizează uneori că este cel mai eficient stil în 

rezolvarea conflictului deoarece la momentul apariţiei lui,  

trebuinţele unui interlocutor, pot fi mai importante decît ale 

celuilalt. În acest mod unul îsi jertfeşte interesele personale în 

folosul celuilalt aceea ce nu semnifică încă, că renunţă definitiv. 

2. Testul pentru determinarea stilului de comunicare. 

Este format din 80 de perechi de   întrebări care descrie un anumit 

stil de comunicare. Subiecţii trebuie să aleagă una din variantele 

propuse, care îi convine mai mult. În final se obţin rezultatele la patru 

stiluri de comunicare, punctajul maxim la unul dintre aceste patru 

stiluri  îşi determină stilul de comunicare posedat de către subiect.  

Stilul de comunicare orientat spre acţiune – oamenii care 

posedă acest stil sunt directi, nerabdători, hotăriţi, rapizi, energici. 

Stilul de comunicare orientat spre proces – persoanele în cauză 

sunt realişti, vorbăreţi, prudenţi, rabdători, sistematizatori,insensibili. 

Stilul de comunicare orientat spre oameni – sunt indivizii 

subectivi, sentimentali, înţelepţi, amabili, spontani. 

Stilul de comunicare orientat spre idei – aceştea sunt 

imaginativi, creativi, plini de idei, carismatici. 

În urma aplicării testelor pe eşantionul de 105 subiecţi am obţinut 

următoarele rezultate comparabile între stilurile de soluţionare a 

conflictelor la anul I si la anul IV si V care au construit                  

histograma nr. 1 
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Conturarea diferenţelor dintre anul I si anul IV, V la stilurile de 

comunicare este prezentată în histograma nr.2 
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Rezultatele finale ne demonstrează că studenţii anului I în 

soluţionarea conflictelor recurg la evitare ceia ce ei posedă  o manieră de 

comportare într-o situaţie de conflict, astfel de parcă nu s-ar  fi întîmplat 

nimic.Ei ignoră chiar şi condiţiile care au generat conflictul. Aceasta 

poate avea mai multe cauze.Experienţa de viaţă scundă nu le-a 

demonstrat faptul că dacă eviţi o problemă, ea nu dispare ci rămîne într-

o stare latentă. 

Prin compararea anului IV-V cu anul I se vede mai bine diferenţa 

majoră a stilului de rezolvare a situaţilor de conflict. Datorită studierii pe 
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parcursul anilor de învăţămînt a diferitor obiecte, studenţii au interiorizat 

stilul cel mai constructiv şi eficient în rezolvarea situaţiilor de conflict. 

Vizibil este faptul că studenţii anului I şi studenţii anului IV-V au 

acelaş stil de comunicare şi anume stilul de comunicare orientat spre 

oameni, aceasta  este datorită faptului că în profesia aleasă are o mare 

importanţă contactul cu oamenii, aceasta este datorită faptului că în 

profesia aleasă are o mare importanţă  contactul  cu oamenii, în aceea că 

persoanele care posedă acest stil se caracterizeară prin înţelepciune, 

perceptivitate, sentimentalizm, căldură, amabilitate şi preferă să 

vorbească despre oameni. Aceste calităţi au un mare plus în practicarea 

eficientă a profesiei alese şi le va spori mult rezultatele profesionale. 

 Recomandări: 

Dacă în sistemul de învăţămînt preuniversitar s-ar transfera 

treningurile din cursul V la anul I pentru o comunicare eficientă şi o 

soluţionare a conflictului în mod constructiv, studenţii cu ajutorul 

exersării şi însuşirii repetate pe parcursul anilor de studii vor interioriza 

modalităţile constructive şi eficiente în stilurile de comunicare şi 

soluţionare a conflictelor. 

În urma analizei rezultatelor obţinute anterior a efectuat calcularea 

conflictelor de corelaţie Pearson dintre stilul de comunicare şi stilul de 

soluţionare a conflictelor, calculate cu ajutorul programului Excel. 

În urma cercetării efectuate în domenil abordării teoretice a 

stilurilor de comunicare şi problematica conflictului în psihologie, am 

dedus următoarele concluzii: 

 diverşi autori au încercat să definească comunicarea, abordînd 

diferite laturi ale sale, de asemenea sa recurs şi la formularea 

principiilor care au fost numite axiome ale comunicării; 

  s-a elaborat şi un model general al comunicării, format din 

elementele care intervin în procesul de comunicare interpersonală şi 

interactivă; 

 s-au diferenţiat anumiţi factori ce afectează cursul conflictelor; 

 s-au format şi anumite strategii de soluţionare a conflictelor pentru a 

favoriza rezolvarea eficientă şi constructivă. 

După studiul efectuat ne-am propus scopul de a determina 

corelaţia dintre stilul de comunicare şi stilul de soluţionare a conflictelor, 

pentru aceasta am înaintat două ipoteze obţinînd urmatoarele rezultate: 
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1. Prima ipoteză s-a confirmat parţial, deoarece la anul I, după cum am 

presupus studenţii recurg la stilul de soluţionare a conflictelor prin 

evitare, dar sa infirmat prin faptul că în procesul comunicarii anul I 

posedă un stil de comunicare orientat spre oameni şi nu cum am 

presupus noi, orientat spre acţiune sau proces. 

2. Ipoteza a doua s-a confirmat totalmente, deoarece anul V întradevăr 

recurge la stilul de soluţionarea conflictelor prin cooperare şi în 

procesul comunicării sunt orientaţi spre oameni, de unde şi rezultă 

că: atît anul I cît şi anul V posedă acelaş stil de comunicare, orientat 

spre oameni, ceia ce i-a şi orientat probabil în alegerea profesiunii, 

în orice caz sporirea eficienţii profesionale este garantată datorită 

posedării calităţilor caracteristice acestui stil.  

Diferenţa enormă în cazul rezolvării situaţiilor de conflict prin 

două stiluri diferite, ne demonstrează ca impactul studiilor este de real 

folos şi bine interiorizat de către studenţii anului V (deoarece ei recurg la 

cooperare) şi totodată ne demonstrează că anul I, deoarece nu sunt 

familiarizaţi cu diverse metode, tehnici,stiluri de rezolvare a conflictelor 

prin metode constructive, recurg la evitarea conflictelor. 

Deasemenea, după analiza efectuată se observă, că atît la anul I cît 

şi la anul V există asemănari, adică şi la anul I cît şi la anul V, s-a 

evidenţiat o corelaţie invers proporţională dintre stilul de comunicare 

orientat spre oameni şi stilul de soluţionare a conflictului prin cedare. 

 Rezultatele obţinute în urma cercetării efectuate au o valoare 

practică pentru diverse domenii ca: psihologia relaţiei, conflictologia, 

psihologia comunicării, pedagogia, teoria educaţiei, psihologia socială.  
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Abstract: 
The article considers the tendencies of evolution of the Thracian 

kingdoms and a reflection of this process in the perception of contemporaries 

and in the Image of the past of the Romanians. The aim of the research is to 

study the image of the Getae and the Dacians and its evolution.The author 

makes conclusion about the connection between the idea of the Thracian 

kingdoms and socio-cultural transformations in the societies in which 

manifested an interest in the history of theThracian kingdoms. At the present 

time the history of the Thracian kings is an important part of the image of the 

past of the Romanian people. 

Key words: Northern Thracians, the Getae, the Dacians, Burebista, 

Decebalus, the Thracian Kingdoms 

 

The creation of the public entity accompanied by the creation of 

what could be called a "cultural project". 

Such a project could contain a special image of the past and an 

insight into the mission of the state. Symbolic space, in addition to 

including the territories of the other areas, related or not related to the 

actual territory of the state in the past is also part of this cultural project. 

The pantheon of heroes and a special "historical calendar" of events with 

real or symbolic significance for the destinies of the state are also 

included in this project. The specifics of such projects was considered in 

the context of identifying differences between memory and history. It 

actively explored P.Nora was, as well as anthropologists and 

phenomenology religion, such as M. Eliade. Much attention this issue 

was given by the representatives of the semiotic school, such as Y. M. 

Lotman. 

 Complex relationship and interaction between memory and 

history have led the initiators of the "linguistic turn," such as H. white 

and A. Danto, to  the deny the possibility of the autonomous historical 
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text, which is not included in the narrative as a system. But by itself, this 

narrative was created a certain distance from the position which the past 

could be considered. However, F. Ankersmit drew attention to the fact 

that the need to explore the history is the most high not in the age, when 

evaluations are defined and the systems are stable, but in the period, 

when the new systems of the identities are created, accompanied by  the 

"sublime historical experience". This applies not only to political 

structures. 

So, for example. J. Skinner considering the formation of Greek 

Ethnography, tracing the background to this in epic poems and works of 

logographs, signifies the connection of understanding of specific non-

Greeks with the actual processes of the formation of Greek identity [3 , 

p.3]. 

Indeed, the Thracians appeared to be within the attention of the 

Greeks in the period of great Greek colonization. Simultaneously in this 

period a complex process of formation of Hellenic identity unfolded. 

The primacy  of the Polis identify  was limited. The  Thracians were 

mentioned among the allies of the Trojans in poems (Homer, Iliad, II, 

844). Later the Thracians attracted the attention of Herodotus, who was 

born in the Asia Minor. Herodotus, indeed, might look like a man of 

Another time [6, p.143-151] . And not only because "the structures of 

everyday life" that attracted his attention out of the subject of historical 

narrative. The interest in them shown only the methodology of the 

school of "Annals". The historian has recorded the process of the 

collapse and transformation of system of identities. He also saw the 

painful gap becoming Hellenic, and later European origin, with 

traditional societies.  

This gap was reflected in the "historical conditionality" of clashes 

between Hellenes and barbarians. However, at the same time. Herodotus 

kept close attention to the particularities of cultural forms of non-Greeks, 

and respected them. Herodotus caught during folding of the prerequisites 

for the formation of state structures in the Northern Thracians. He wrote 

that the Getae were "the most brave and honest among the Thracians" 

(Herodotus, History, IV, 93) [1] , as they showed resistance to Darius. 

Herodotus described the emergence of the cult of Zalmoxis (Herodotus, 

History, IV, 94). He pointed out the connection of Zalmoxis with 

Pythagoras. Thus he showed the "artificiality" of the cult. This indicates 
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the activity of the elite of Getae in search of ways of the sacralization of 

power. The evidence of this trend can be found by means of analysis the 

other cultural objects. In particular, researchers try to see samples of fine 

art reflect the structural changes in the Thracian communities. They find 

evidence that the overall mythology of the Thracian tribes was quickly 

transformed into an ideological doctrine, the purpose of which was to 

legitimize Royal power [5, p.19] Subsequently, the limits of political 

structure created by Alexander the great were achieved. This was 

another good coincidence, associated with the geopolitical 

transformations. The Empire broke up into Hellenistic kingdoms. The 

struggle of the successors created an instability. Under these conditions 

the unification of the tribes of the Danubian Getae  originated under the 

headship of the king Dromichaetes. The king Dromichaetes in 292 BC 

captured of Lysimachus, the successor and commander of Alexander the 

great, who spoke against the insurgent Goths. But then he let him go.  

However, the creation of a more robust  kingdoms was not 

possible. The status of hegemon in the region was only the result of 

fortunate circumstances, in conditions of multifactorial  processes. 

Polybius defines the situation: "get rid of the war they can not, as in 

Thrace ethnic groups and many lords" (Polybius, IV, 45, 46)[2] .  

Gradually as a result of socio-cultural transformations it is 

possible to create larger education – Kingdom of Burebista. This ruler 

was noted by his contemporaries and became a significant figure in the 

past of the Romanian people in the period of formation of the Romanian 

state and Romanian identity. It is no coincidence that he built many 

monuments in Romani. Strabo wrote that Burebista "created a great 

power and began to inspire fear even to the Romans" (Strabo, 

Geography, VII, I, 11). Burebista was succesfull in strengthening their 

power within their powers by means of its sacralization. Rome 

transformed into an Empire at this time. It was a difficult time for Rome. 

And that  was a fortunate  combination of circumstances could become 

the historical chance of the Getae. Burebista showed the  "possession by 

the Roman arms." He intervened in the civil war of the Romans, turned 

to Pompey. However, Burebista was murdered around the same time 

with Caesar. Time needed for deep political transformations, was not 

enough. Kingdom Burebista broke up with his death. 
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The long-term strategy has always been the advantage of the 

Romans. This strategy was consistent the suppression of the centres, 

which could at least in part to threaten the domination of the Romans 

and their fragmentation through a complex diplomatic efforts, building 

client relationships, etc.  

But it could be neutralized by the solidity of the elite and 

promotion of the project, alternative Roman. In addition, the internal 

prerequisites to minimize the offensive nature of Roman foreign policy 

was gradually formed. Limits on the growth of the Roman Empire were 

reached to the II century. Rome moved to strategic defense under the 

Emperor Hadrian. However, his predecessor Trajan destroyed the power 

of the king of the Dacians, Decebalus. This event has become so 

meaningful to him and his contemporaries that there was a need of his 

reflection in forms corresponding to the spirit of the time. 38 metre 

column of Trajan was adorned  with reliefs, which recreated the events 

of the Dacian-Roman wars. As well Homer described about the death  of 

valiant heroes  in  the poem "the Iliad", so the reliefs of the column 

reproduced the events of the care in the immortality of those who 

preferred death to lack of freedom.  This column was a tomb for Trajan 

and his wife and the epitaph of the last enemy of Rome, which Rome  

marked as equal to himself. 

 V. N. Parfenov includes the Dacian king Decebalus in the top 

five of the greatest enemies of Rome, along with Pyrrhos. Hannibal, 

Mithridates Eupator and the Arminius [4, p.215] . However, he indicates 

the possibility of forming a strategic long-term peaceful relations of 

Rome and Dacia. Really Domitian could plan such a Union. However, 

the status of "equal to Rome" was a threat .And any such ally was 

expecting the fate of Carthage. The Treaty and allied relations could be 

only tactics. This tactic didn't cancel that the Carthage must be 

eventually destroyed. Only the time factor could be a genuine chance for 

the Dacians. Indeed, under Hadrian Rome goes to strategic defence. But 

in the III century a systemic crisis of the Roman Empire manifested 

itself in all spheres. 

However, at this time there is active migration is ready. Goth 

Jordanes (VI century),  regarded that the Getae were their ancestors and 

even included a story about Burebista in his work "the origin and deeds 

of the Goths" (Getica). The historical distance helped to do it. This 
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distance was less than that of Charlemagne, who created the "Roman" 

Empire. But it was enough. If at the time of writing labour Goths are 

really faced with Burebista, the identification of the Goths with the 

Goths would not have been possible. However, later, when the Image of 

the Past of the Romanian would develop, Decebalus. instead of 

Burebista will attract the most attention. In particular,  Decebalus was 

captured in one of the most unusual monuments in Europe, representing 

a 40 metre sculpture in the rock[7]. This was facilitated by several 

reasons. Romanians positioned themselves as the descendants  the 

Romans and the Dacians at the same time . The connection with Rome 

emphasized the civilization unity of Romania and Europe. 

There are many significant changes in the perception of antiquity 

as the only beginning of the  European history.  This change is 

manifested in the installation of the monument to Arminius in the 

Teutoburg forest and in the gradual leaching of the classics from the 

curriculum. Each such surge processes in the formation of ethnic and 

national identity will be to actualize the interest to pre-Roman history of 

Europe. In 2013 in Romania was registered, a petition for the renaming 

of  Romania in Dacia [8]. This reflects not so much the level of 

archaeological discoveries in research that will change the view of the 

Dacia, how the mental processes in the field of contemporary Romanian 

society. This petition could not become law, as the perception of the 

unity of European civilization, was intensified due to the integration 

processes in Europe. 

 In the end we can conclude that the connection exist between the 

idea of the Thracian kingdoms and socio-cultural transformations in the 

societies in which manifested an interest in the history of the Thracian 

kingdoms. At the present time the history of the Thracian kings is an 

important part of the image of the past of the Romanian people. 
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PROBLEMELE IN PROCESUL DE COMUNICARE 

Abstract: 
This article present information about problems which  we meet in our 

comunication. We present 10 regular for corect comunication in society. 

Language is a chey which help us to comunicate with our coleges, friends and 

other. 

 

Majoritatea problemelor întâmpinate în procesul de comunicare se 

află problemele de percepere sau de credibilitate. Fiecare vede lumea 

prin prisma sistemelor proprii de referinţă – influenţate de sentimente, 

convingeri şi comportament. Comunicarea verbală este folosită în viaţa 

de zi cu zi, dar şi în relaţiile interumane din cadrul unei organizaţii. 

Comunicarea verbală trebuie tratată ca o parte integrată a 

responsabilităţii fiecărei persoane faţă de cei din jur. 

Limbile vorbite reprezintă  limbajul natural dar există şi alte 

limbaje artificiale, cum ar fi cel al semnelor – folosit de surdo-muţi sau 

limbajul calculatorului. 

Limba vorbită este cea care ne ajută să comunicăm cu semenii 

noştri în diverse împrejurări: în familie, la şcoală, între prieteni, la 

http://www.travel.ru/wow/decebalus_rex.html
https://charter97.org/ru/news/2013/8/9/73690/
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serviciu, etc. Modul în care ne servim de limbaj, eficienţa cu care îl 

folosim, face sau nu din noi buni comunicatori [2]. 

În relaţiile de serviciu, comunicarea joacă un rol deosebit de 

important. Depinde de modul în care comunicăm, ca misiunea 

organizaţiei din care facem parte să poată fi realizată, iar noi să avem 

succes în cariera pe care am ales-o. 

Indiferent de locul de muncă, indiferent care este formaţia noastră 

profesională de bază, comunicarea este cea care ne ajută să luăm decizii, 

să ne exprimăm gândurile, ideile, sentimentele, atitudinea şi astfel să ne 

facem înţeleşi şi apreciaţi. 

Pentru a comunica idei sau sentimente, limba se serveşte de 

sunete şi simboluri, cu un sens general acceptat, care se numesc cuvinte. 

Cuvintele folosite în comunicare au proprietatea de a conferi o 

valoare anume persoanei, acţiunii, ideii despre care vorbim.  Acest lucru 

ne obligă să ne alegem cu grijă cuvintele pentru a nu determina o reacţie 

contrară celei dorite [1]. 

Când vorbim, ne folosim de limbă pentru a discuta despre lucruri 

cunoscute din experienţă proprie.  Aceasta ne ajută să construim ipoteze, 

să învăţăm din experienţa altora sau să o împărtăşim pe a noastră, să 

facem planuri de viitor.  Putem vorbi chiar despre limbă, analizând 

reguli, construcţii, etc. 

Toate aceste aspecte ale limbii ne ajută să ne exprimăm, dar şi să 

ne ascundem gândurile, putem convinge sau să ne lăsăm convinşi, putem 

construi sau altera relaţii personale, etc. 

Întreg comportamentul uman, în toate aspectele sale, este 

influenţat de comunicare. Desigur că în acest proces intervin şi elemente 

ca vocea, tonul, gesturile, îmbrăcămintea etc., adică comunicarea non-

verbală. 

În procesul de comunicare, cele mai importante domenii ale limbii 

sunt: sintaxa, pragmatismul şi semantica. 

Sintaxa, cu care suntem familiarizaţi din viaţa şcolară, reprezintă 

setul de reguli care guvernează alcătuirea propoziţiilor şi frazelor. Ea ne 

permite să combinăm cuvintele în ordinea corectă, să sesizăm cum 

schimbarea acesteia poate modifica sensul comunicării. 

Pragmatismul reprezintă modul în care se foloseşte limba pentru a 

comunica şi atinge anumite scopuri, într-un anumit context social.  Cei 

care comunică trebuie să fie mereu sensibili la context pentru că acesta 
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este cel care ne oferă informaţiile sociale de care avem nevoie pentru a 

înţelege actul comunicării. 

Semantica studiază sensul lingvistic al cuvintelor. Un cuvânt 

poate avea sensuri multiple, sensuri diferite în funcţie de context sau un 

sens figurat.  Sensul se învaţă şi se foloseşte creator. Pentru a folosi 

cuvintele în mod corepsunzător şi exact în locul şi la momentul în care 

pot avea cel mai mare impact, trebuie să ne dezvoltăm cât mai mult 

vocabularul activ [3]. 

Orice individ trebuie să fie pregătit atât pentu rolul de emiţător cât 

şi pentru cel de receptor, adică emiţătorul are în vedere: 

-  pregătirea atentă a mesajului; 

-  folosirea unei tonalităţi adecvate a vocii; 

- verificarea înţelegerii mesajului. 

Pregătirea receptorului constă în faptul: 

- să cunoască ce doreşte emiţătorul de la el; 

- să identifice părţile utile din mesaj pe care să le reţină; 

- să cunoască credibilitatea emiţătorului. 

Orice receptor trebuie să se autoeduce pentru a putea ―asculta 

activ‖ceea ce înseamnă : 

- crearea unei stări de spirit favorabilă ascultării; 

- participarea la discuţie; 

- concentrarea atenţiei asupra esenţialului; 

- ascultare inteligentă în sensul acordării atenţiei asupra pronunţiei 

timbrului vocii, gesturilor. 

Printre definiţiile comunicării întălnim mai multe forme care 

accentuează anumite laturi ale acestuia, şi anume: 

- definiţii care accentuează dorinţa de a împărtăşi; 

- definiţii care subliniază influenţarea intenţionat; 

- definiţii care includ orice tip de influenţă sau reacţie. 

Definiţii care accentuează dorinţa de a împărtăşi – adepţii acestui 

tip de definiţie pun accent pe sensul comunicării, nu pe semnalele emise.  

Avantajul constă în faptul că aşa şi gândim procesul de comunicare.  

Dezavantajul îl constituie greutatea cu care se poate stabili dacă 

comunicarea a avut sau nu loc, adică dacă sensul a fost împărtăşit. 

Definiţii care subliniază influenţarea intenţionată – acest mod de 

percepere favorizează sursa (emitentul), care încearcă să-şi influenţeze 

interlocutorul.  Avantajul acestui tip de definiţie constă în faptul că oferă 
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o bază pentru a măsura succesul comunicării.  Dezavantajul este 

reprezentat de faptul că definiţia nu se potriveşte oricărui tip de 

comuniacre. 

Definiţii care includ orice tip de influenţă sau reacţie – este cel 

mai cuprinzător tip de definiţie. W. Weaver vede în comunicare „toate 

procedurile prin care o minte poate afecta alte minţi‖ [4]. Dezavantajul 

acestui tip de definiţie se referă tocmai la caracterul său atotcuprinzător, 

care face dificilă distincţia între domeniile comunicării, psihologiei şi 

biologiei. 

Regulile unei comunicari eficiente sunt: 

1. înainte de comunicare emitentul trebuie să-şi clarifice ideile, să le 

sistematiteze şi să le analizeze pentru a fi correct transmise; 

2. trebuie consultaţi şi cei din jur pentru asigurarea unei mai mari 

obiectivităţi;  

3. cei care iniţiază comunicarea sa nu se piardă în detalii; 

4. cei care comunică trebuie să ţină seama de întregul ansamblu al 

contextului în care se realizează comunicarea, pentru ca mesajul nu 

se transmite numai prin cuvinte; 

5. emitentul trebiue să fie atent la nuanţe, la tonul folosit; 

6. emitentul trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a vedea lucrurile ţi 

din punct de vedere al celui care îi este destinat mesajul; 

7. participanţii la comunicare trebuie să pună întrebări şi să se 

încurajeze reciproc în exprimarea reacţiilor, emitentul putînd prin 

feed-back să-şi dea seama dacă mesajul a fost înţeles; 

8. emitentul şi receptorul trebuie să comunice în viitor la felde bine 

ca şi în present; 

9. cei ce comunică trebuie să fie conştienţi ca cel mai adecvat mijloc 

de comunicare este exemplul personal; 

10. cei care comunică trebuie să se facă înţeleşi, dar şi să înţeleagă, ei 

trebuie să fie buni ascultători şi să perceapă cuvintele şi mesajele 

nonverbale. 
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DEZVOLTAREA ŞI STIMULAREA POTENŢIALULUI 

CREATIV AL ELEVILOR LA LECŢIILE DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Abstract: 
People are born with different talents, more generous or poorer. 

Hereditary dowry can prescribe the upper limit that can reach up to the 

individual during his lifetime, but ensure and achieve this peak. Specialists in 

the field say that "it is never too early to start educating children's creativity." 

Creativity - a process, a dynamic act that develops, perfects and includes both 

the origin and purpose. 
Key-word: creative potential, development, stimulating, curriculum, 

creative thinking 

 

Despre importanţa creativităţii nu e nevoie să spunem multe: toate 

progresele ştiinţei, tehnicii şi artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. 

     Oamenii se nasc cu înzestrări diferite, mai generoase ori mai 

sărace.  Zestrea ereditară poate prescrie limita superioară până la care 

poate ajunge individul în cursul vieţii sale, dar nu asigură şi atingerea 

acestui vârf. Specialiştii domeniului afirmă că „nu este niciodată prea 

devreme pentru a începe educarea creativităţii copiilor.‖[1, p.23] 

    Creativitatea – un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se 

desăvărşeşte şi cuprinde atât originea cât şi scopul. 

    Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte 

important, deoarece rămâne principalul instrument pe care societatea îl 

foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârstă 

şcolară. Se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală. 

Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire 

şi stilul de lucru în clasă, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, 

prea puţin preocupat de această latură a personalităţii elevului, care 

capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai însemnată. Putem 

spune aşadar că, creativitatea trebuie încurajată şi cultivată prin respectul 

de sine, ea nu este doar un har dăruit de Dumnezeu unui Eminescu, 
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Enescu, sau Edison, ci este însăşi exprimarea de sine a fiinţei umane, în 

orice domeniu se manifestă. 

Scopul central al stimulării creativităţii la clasă nu constă în 

crearea de genii creative şi pentru cadrele didactice care doresc să 

stimuleze creativitatea nu este necesar ca acestea să-şi îndrepte privirea 

către realizarea vreunei revoluţii ştiinţifice, tehnologice, literare, artistice 

sau de altă natură. 

În cadrul disciplinei Limba şi literatura română se urmăreşte 

dezvoltarea abilitatăţii de a comunica oral şi în scris. 

Cadrul didactic (profesorul), factorul esenţial în stimularea 

demersului creator, propune oportunităţi pentru dezvoltarea acestei 

trăsături deosebite a personalităţii elevului (creativitatea), care, de fapt, 

este o latură a inteligenţei. Iată ce menţionează, în acest aspect, E. 

Landau: „Creativitatea este în ierarhia aptitudinilor umane o completare 

a inteligenţei.‖[4, p. 56] Profesorul asigură, în cadrul orelor, un climat 

favorabil pentru exprimarea ideilor discipolilor săi, încurajându-i să 

caute noi conexiuni între fenomene, să formuleze răspunsuri îndrăzneţe, 

să dezvolte ideile altora.  

În organizarea unui climat creativ apar următorii factori: 

 stimularea divergenţei - incitarea grupului în a da cât mai multe 

soluţii la aceeaşi problemă pusă , lăsând timp pentru generarea 

răspunsurilor; 

 receptivitatea - îngăduinţa, răbdarea de a asculta toate răspunsurile 

, neîntrerupându-i fără a formula vreo apreciere imediată asupra 

acestora , acordând o aceeaşi încredere tuturor studenţilor; 

acceptarea de întrebări - în loc de soluţii imediate – cu scopul de a 

clarifica  problema pusă; 

 pozitivitatea – străduinţa de a găsi - în timpul evaluării – un aport 

în fiecare dintre soluţiile sau întrebările formulate; 

 coparticiparea elevilor la evaluarea răspunsurilor. 

Un „dascăl creativ‖ formează un „elev creativ‖ prin aplicarea unei 

metodologii adecvate, care se răsfrânge asupra întregului demers. Acesta 

stăpâneşte arta de a pune întrebări şi de a aştepta răspunsuri originale 

(erotetica pedagogică), are o inteligenţă lingvistică specială, competenţe 

de comunicare, este empatic, prietenos, echilibrat emoţional, disponibil 

să-i ajute pe copii în orice situaţie creată. Dacă dorim să avem un 
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răspuns creativ, este necesar să formulăm întrebări cu sens, fără 

răspunsuri predeterminate: 

- Ce s-ar întâmpla dacă..? 

- Ce credeţi despre..? 

- Dar dacă…totuşi..? 

- Cum s-ar mai putea..? 

Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică 

solicitările, valorifică potenţialul creativ al elevilor, creează competenţe 

specifice acestora. Tehnicile de învăţare creativă ar trebui să constituie o 

componentă de bază a lecţiilor de limba şi literatura română, care se 

caracterizează prin productivitate (idei importante, soluţii multe, produse 

realizate cu minim de materiale), utilitate (vizează rezultatele obţinute), 

eficienţă (performanţele pe care le obţin elevii prin utilizarea rezultatelor 

activităţii creatoare). 

 Maria Roibu menţionează: „Profesorul este cel care stabileşte 

metode constructive de dobândire a cunoştinţelor, iar metodele trebuie 

axate, în special, pe colaborare, acesta devenind mai degrabă animator şi 

administrator de săli de clasă decât formator ex-catedra.‖[5, p.63] 

Elevii rămân încântaţi când li se oferă şansa să-şi exprime 

gândurile şi sentimentele în moduri cât mai variate şi mai originale. În 

acest scop, jocurile de creativitate, povestirea cu schimbarea formei, 

intercalarea, în textul narativ, a unor noi episoade, ilustrarea textelor 

literare, dramatizarea poveştilor, elaborarea compoziţiilor, crearea de 

poezii, alcătuirea propoziţiilor după anumite scheme, transformarea 

vorbirii directe în vorbire indirectă sunt posibilităţi ample de dezvoltare 

a capacităţii de creaţie a elevilor. Posibilităţile profesorului de limba şi 

literatura română privind cultivarea capacităţilor creative ale elevilor 

sunt destul de variate. Dacă acesta este animat de fiorul creaţiei, spiritul 

discipolilor săi se înviorează, curiozitatea lor creşte şi ei asimilează lesne 

cunoştinţele. Ori de câte ori se aplică o metodă nouă şi interesantă în 

timpul activităţii, elevul se încadrează cu plăcere, depăşind, parcă, o 

barieră psihologică şi descoperindu-se pe sine însuşi. 

Un elev îşi manifestă spiritul creativ atunci când: 

 se implică activ în procesul de formare şi învăţare, adoptă o 

atitudine activă şi interactivă; 

 gândeşte critic şi are deprinderi de gândire critică; 

 acţionează în totală libertate în planul alegerilor pe care le face; 
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 explorează mediul şi găseşte soluţii personale; 

 preferă gândirea divergentă, imaginativă şi creativă; 

 îşi valorifică şi dezvoltă imaginaţia, originalitatea, inventivitatea, 

fantezia, creativitatea; 

 problematizează conţinuturile şi face descoperiri; 

 îşi exercită liberul arbitru; 

 are încredere în forţele proprii şi dorinţa de autodepăşire; 

 nu se descurajează în faţa frustrării şi ambiguului, ci perseverează; 

 devine responsabil; 

 elaborează produse intelectuale unice şi originale. [2, p. 11] 

Dezvoltarea şi stimularea creativităţii implică introducerea, în 

sistemul de învăţământ, a unei metodologii de motivare a potenţialului 

creativ al elevilor. Creativitatea nu se dezvoltă într-o oră, pe parcursul 

unui singur semestru sau al unui an. Ea devine un element obligatoriu al 

fiecărei activităţi şcolare.  

Profesorului de limba şi literatura română îi revine marea 

obligaţiune de a realiza, prin fiecare lecţie, un act de creaţie.  

În activitatea cu elevii, cadrul didactic va ţine cont de anumite 

principii în organizarea demersului creativ: cel al stimulării gândirii 

divergente operaţional şi estetic. [3, p.89] 

În scopul organizării corecte a activităţii de dezvoltare şi stimulare 

a creativităţii, profesorul trebuie să studieze atent elevul, să-l descopere, 

aplicând cele mai reuşite metode, procedee şi mijloace de învăţare. 

Numai un elev motivat, cu deschidere creativă către activitatea şcolară, 

va asimila sistemul de cunoştinţe fundamentale cu valoare operaţională. 
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AUTOBIOGRAFISMUL DRAMATURGIEI LUI DUMITRU 

CRUDU 

Abstract: 

As in the rest of Europe, much of the bessarabian drama of the beginning 

of millennium contaminated immediately the present. Defining features of 

present drama are the poetic and the playful, as the form, and the cruelty and 

hyperreality, as the content. The playwrights of this direction create, by violent 

characters, without manners and with a vulgar language, a native form of the 

theatre engaged in reality, aligning somehow local dramatic writing with the 

european. Dumitru Crudu is an author who advocates in a programmatic way 

for a documentary, publicistic theatre. A method of social engaged theatre 

which the playwright is used in the play Abandoned People is the verbatim, 

which consists not only in the inspiration from reality, but also in the use of 

words, of expressions, of real speeches in the text production. 

Key-words: present drama, engaged theatre, playful, hipperreality, 

verbatim, migration. 

 

Deşi Dumitru Crudu, unul dintre cei mai prolifici dramaturgi 

basarabeni contemporani, afirmă că teatrul său „nu se află în triajul 

absurdului, ci e un teatru politic‖, ancorat în realitate, cu surse de 

oinspiraţie în propria biografie, piesele sale emană un iz bizar, având 

ceva în comun cu unele dintre piesele nonconformiste din literatura 

absurdului. Unele dintre textele acestui dramaturg sunt nişte parabole. 

Altele însă nu semnifică ceva anume. Practic, ele nu au acţiune, 

dar personajele lor fac mereu ceva. Discută cu gravitate, într-un stil 

ceremonios, chiar dacă discuţia nu duce la nicio concluzie folositoare 

pentru viaţa de fiecare zi, fac investigaţii fără vreun obiect al 

investigaţiilor. Este o lume textuală, o construcţie de cuvinte, o parodie a 

ritualului vieţii zilnice. Găsim în ele secvenţe din ceea ce s-ar putea 

numi o comedie a comportamentului fiinţei umane în societate - 

adevărata substanţă a textelor autorului. Dramaturgul îşi gradează 
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piesele în registru ironic-tragic, deconstruind baroc propriul text, adesea 

repetitiv, în burlesc. Altfel decât tipicul dramaturg absurd, care îşi scoate 

personajele din spaţiu-timp, Crudu şi le „îngroapă‖ în prezent, prin acest 

detaliu reuşind să-şi impună propria identitate creativă. 

Piesa Crima sângeroasă din Staţiunea Violetelor e o parabolă a 

agresiunii în stil ionescian, un text care prezintă ameninţările lumii 

exterioare în sfera intimă aparent liniştită a individului în manieră 

beckettiană, o parabolă de factură fals poliţistă despre societatea 

basarabeană postcomunistă. Un text dens, plin de aluzii la problema 

zvonurilor, răspândirea lor şi puterea de influenţă a acestora. Singur 

autorul mărturiseşte: "Nu descrierea unor întâmplări sau evenimente mă 

interesează, ci impactul pe care acestea le pot avea asupra noastră". De 

aceea în piesă – un story poliţist amuzant – se speculează interesul 

mediatic pentru senzaţional, dezvăluindu-i-se latura macabră. Autorului 

îi reuşeşte să combine această obsesie a senzaţionalului cu experienţele 

personale (cele ale poetului Crudu) în această regizată comedie 

„sângeroasă‖. Absurdul situaţiilor se manifestă în planuri multiple. 

Poetul Istan, ipostaziat în martir al societăţii persecutat politic, în soţ 

înşelat sistematic dar mereu îndrăgostit de soţie, este acuzat de o crimă 

presupusă (uciderea Oldei, soţia sa, din cauza că l-a înşelat cu cel mai 

bun prieten al său. Numele personajelor fiind o trimitere evidentă la 

legenda medievală Tristan şi Isolda, în manieră „fracturistă‖ 

bineînţeles), situaţie identică celei din Procesul kafkian: 

"Dumneavoastra sunteţi acuzat nu neapărat de o crimă pe care aţi făcut-

o, ci de o crimă pe care o veţi face. Dumneavoastră, domnule Istan, 

sunteţi acuzat ca o să vă omorâţi soţia în zorii acestei nopţi". Personajul 

ajunge să se simtă un alienat cu „subtila‖ contribuţie a întregului 

personal administrativ al pensiunii şi poliţiştilor. Istan e secondat de 

umbra sa, alter ego-ul artistului profet ce-şi detestă unii înaintaşi ai 

scrisului. Agentul de publicitate, iniţial bucătar, oferă o strategie tipică 

de marketing publicitar, plină de clişee (reclama la cuţitele de bucătărie). 

Poliţiştii, primarul, administratorul staţiunii, ziariştii, vor face din 

eventuala ucidere a Oldei – acest „proiect‖ de crimă ce are drept scop 

satisfacerea dorinţei de senzaţii tari a mulţimii pasibilă de manipulare 

agresivă până în propriul imaginar – un adevărat reality-show: „O 

femeie: Şi când o va omorî? Stăm de trei ore aici şi el tot nu a omorât-o. 

Un redactor tv: Chiar, când o s-o omoare? Zeci de spectatori sună şi ne 
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întreabă când o s-o omoare. Al doilea poliţist: Degrabă. Degrabă. Mai 

aveţi puţină răbdare.‖ 

Dumitru Crudu e receptiv la drama lumii în care trăieşte şi şi-a 

asumat riscul artistic de-a o reprezenta. El încearcă să sensibilizeze o 

lume din ce în ce mai impasibilă la răul din jur, dar l-am putea bănui de 

exces de biografism, de o anumită doză de concentrare asupra unor 

clişee pe care le pune în mişcare, de tezism îngemănat cu lipsa de 

subtilitate şi de artificialitatea unor replici. Personajele sunt mult prea 

preocupate să vehiculeze expresii precum „nu e treaba dvs. ce fac eu‖, 

"cuţite, furculiţe, linguri şi arme de vânătoare", "Am venit aici, împreună 

cu Olda, să-mi petrec câteva zile. Şi atât. Atât.", toate cu acelaşi inventar 

interşanjabil de cuvinte. Poate că politeţea discursului său dramatic are o 

indefinibilă tentă ironică, dar sesizăm şi ceva neliniştitor, asemeni 

obiectivităţii ceremonioase a discursului kafkian. Probabil acest arsenal 

al seducţiei literare este folosit pentru a ajunge la conştiinţa cititorului în 

încercarea de a-i comunica situaţii de un răscolitor dramatism. 

Personajul care îl obsedează pe dramaturg este omul de azi, incapabil, cu 

toată măreţia lui de cuceritor al planetei şi cosmosului, să-şi găsească 

liniştea sufletească, arătând că în era telecomunicaţiilor, fiinţa 

omenească nu-şi mai doreşte decât să nu comunice cu semenii săi. 

Textele sale insistă asupra faptului că atât microuniversul familiei, cât şi 

macrouniversul societate nu funcţionează în interesul indivizilor pe care 

îi produce, iar aceştia îşi pierd individualitatea şi se adâncesc din ce în ce 

mai mult în absurditate. 

Dramaturgii refuzului (astfel îl percepem şi pe Dumitru Crudu) 

stăruie asupra unei umanităţi suferinde, traumatizate, alienate, unde 

omul e perceput drept un animal bolnav de o misterioasă maladie 

existenţială, aparent incurabilă. Angoasate de moarte, de singurătate, de 

suspiciunea cu care sunt privite de ceilalţi, de neputinţa comunicării cu 

cei din jur, de excesiva stare de dependenţă, personajele acestora sunt 

anxioase prin excelenţă. Trăsături ce rezonează la ceea ce Herbert 

Marcuse numise „omul nefericit‖ din societatea industrială de consum 

pentru care anxietatea este o stare definitorie şi constantă. Adesea 

parteneri în cupluri umane, aceste personaje nu mai stabilesc nicio 

apropiere, după cum relaţiile dintre individ şi umanitate sunt în această 

societate adevarate raporturi de adversitate. 
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Ca şi în restul Europei, cea mai mare parte a tinerei dramaturgiei 

basarabene actuale s-a contaminat de imediat, de prezent, de 

autobiografism. Autorii dramatici tineri de la noi împărtăşesc problemele 

şi spaimele confraţilor occidentali şi le transferă în acest spaţiu 

provincial ce încă tinde spre standarde de viaţă cu adevărat occidentale. 

Prin personaje violente, fără maniere şi cu limbaj vulgar, aceştia creează 

o formă autohtonă a teatrului angajat în realitate, aliniind cumva scriitura 

dramatică locală celei europene. Limbajul lor nu diferă mult de cel al 

congenerilor vestici. Textul dramatic al lui Dumitru Crudu merită o 

atenţie aparte în acest context. Este autorul ce pledează în mod 

programatic pentru un teatru angajat, documentar, publicistic, de „ziar‖.  

Este dramaturgul ce şi-a asumat într-o mare măsură datele estetice ale 

teatrului prezentului. Texele sale sunt puternic ancorate într-o realitate 

asumată ca spaţiu şi timp. Miza sa e un teatru al zilei de azi, un teatru 

care expiră pentru că respiră aerul poluat al lumii de aici şi acum, un 

teatru care nu aspiră la posteritate, ci la efectul direct asupra unui 

spectator cu memorie scurtă, avid de experienţe intense. E un proiect de 

construire a unei altfel de teatralitate, cu mari necesităţi de 

conceptualizare, dar, în sine, e ceva ce  poate fi interesant pe scena 

autohtonă anchilozată, dominată de regia de entertainment şi 

divertismentul intelectual fără prea mari preocupări pentru viaţă, 

carnalitate, realitate. Literaritatea multora dintre textele teatrului „de 

ziar‖ (nume dat de Crudu într-unul din interviurile sale) dezamăgeşte 

adesea. Şi, spre deosebire de piesele de teatru occidentale, care rezistă şi 

în pagină, textele dramatice autohtone ce abordează tematici ale 

actualităţii suferă de o lipsă de meşteşug literar, de platitudine, 

didacticism şi doar mimează tragicul pe care piesele congenerilor lor 

occidentali le ating din plin. 

Bineînţeles că există varii modalităţi de aface teatru documentar. 

Reportajul teatral, una dintre formele de expresie pe multe scene 

europene, e preluat şi de dramaturgia de la noi. Dumitru Crudu, o primă 

astfel de experienţă, a avut-o alături de Mihai Fusu şi Nicoleta Esinencu, 

în calitate de coautor al piesei A şaptea kafana, text ce porneşte de la 

tragediile basarabencelor traficate de reţelele de proxeneţi peste hotare. 

Spectacolul după textul celor trei a fost unul de mare impact nu doar la 

publicul autohton.  
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O altă metodă a teatrului angajat social este verbatim-ul promovat 

de teatrul Royal Court din Marea Britanie. Aceasta constă nu numai în 

inspiraţia din realitate, dar şi în utilizarea cuvintelor, expresiilor, 

discursurilor reale în fabricarea teatrului. Despre această tehnică, criticul 

rus de teatru, Tania Moghilevskaia, afirmă următoarele: „ Ar fi o 

naivitate să credem că, pe plan estetic, în materie de scriitură, forma pe 

care o iau textele documentare este un montaj primitiv din care travaliul 

artistic este absent. Verbatim propune o mare libertate de montare a 

materialului originar. Ca şi subiectele, forma textelor este de asemenea 

extrem de diversă. În faţa unui material adesea enorm, e necesară găsirea 

unui procedeu care va conduce montajul şi va genera maniera proprie a 

scriiturii. O construcţie dominantă, care să asambleze elementele 

compozite. Fragmentarea şi discontinuitatea sunt în largul lor în aceste 

piese. (...) Montajul vizibil, jocul de rupturi care se intercondiţionează nu 

ecranează sensurile, ci, dimpotrivă, se combină într-o păstrare a forţei 

dramatice, moştenire a unei abordări tradiţionale a dramei. Montajul 

tematic se combină astfel cu cel al liberei asociaţii, iar unele teme devin 

lucrative chiar în timpul recoltei, decriptării şi‖digestiei‖ materialului. 

Montajul tematic este şi acesta o posibilitate de organizare şi structurare 

apiesei. Principiul liberei asocieri însoţeşte cercetarea tenmatică şi 

influenţează structura piesei‖ [1, p.187]. După părerea noastră, metoda  

verbatim-ului stă la baza scriiturii piesei lui Dumitru Crudu, Oameni ai 

nimănui, unde, în Prima notă, autorul însuşi afirmă că s-a inspirat din 

marea de articole şi reportaje, publicate la noi şi în România, pe tema 

migraţiei basarabenilor [2, p.5]. Premiera spectacolului a avut loc în 

2005 la Teatrul Eugene Ionesco din Chişinău. 

Textul expune cotidianul, mentalităţile şi universul sentimental, 

familial şi cultural al emigranţilor basarabeni. Piesa e bazată pe realitate 

şi se desfăşoară pornind de la situaşii concrete. El explorează 

posibilităţile şi subiectele realităţii. Iar rezultatul este că realitatea şi 

ficţiunea se interpătrund, se inversează şi se suprapun, devin foarte greu 

de separat, chiar dacă autorul afirmă că „nu a inventat aproape nimic‖, 

doar „ a dezvoltat unele fascicole de viaţă‖ [2, p.5].   

Ce se întâmplă în această piesă? Intriga este evident una de 

actualitate şi ne determină să ne uităm cu ochii mai larg deschişi la ceea 

ce se petrece în faţa noastră. Textul confirmă spusele de mai sus ale 

autorului, iar lectura întăreşte afirmaţia că au fost preluate anumite 
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fragmente din viaţă aşa cum sunt ele, fără a interveni foarte tare şi a le 

prelucra. Prezentând suferinţa aşa cum se întâmplă ea aievea în viaţă, 

Crudu a îndrăznit să demonstreze că aceasta poate să producă efect 

artistic în scenă. Probabil că autorul, care se uită mai clar la realitatea din 

jurul lui, la oameni, la destine, vede în asta o garanţie că va începe să 

sufere sau să conştientizeze şi poporul această suferinţă. Sigur, tema este 

extrem de actuală, dureroasă, vie şi emoţionantă. Sigur, publicul 

apreciază spectacole de acest gen, un public receptiv, emoţionat, 

reacţionând în unison. Iar dramaturgul nu scrie pentru sine însuşi, ci 

pentru a aduce în prim-plan problemele societăţii. Însă situaţiile din care 

se compune piesa sunt tipaje utilizate excesiv în dramaturgie: 

prostituate, soţi care îşi împing nevestele să se vândă şi apoi sustrag 

banii etc. Poate acestei piese îi scapă noutatea în modalitatea de a 

desfăşura subiectul şi trama, iar doza mare de melodramatism are drept 

scop evident stoarcerea de lacrimi. E de apreciat în schimb laconismul 

surprinzător de plin, concentrat - cu o tensiune a acţiunii, cu o dinamică 

a trăirilor progresivă, compoziţia aluzivă, solidă şi transparentă în acelaşi 

timp, mizanscenele exacte, desenate viguros. Autorului i-a reuşit 

surprinderea tonului nervos al acestor existenţe marginale. Dinamica 

mulţimii, individul surprins cu precizie în viaţa sa plină de conţinut 

armonizează textul în ansamblul său.   

Tema tratătă rămâne încă una de maximă actualitate. Oameni ai 

nimanui interesează, în primul rând, datorită subiectului legat de 

emigraţia economică ca blestem, fenomen ce încă bântuie acestă mică 

parte de lume. Materialul textual suferă totuşi de o anumită lipsă de 

structurare dramatică, din cauza excesului de clişee, de o doză de 

subtilitate, de excesul de artificialitate a replicilor. Personajelor lui 

Crudu le lipseşte capacitatea de a se materializa scenic, în forma 

concretă a teatrului, din cauză ca sunt mult prea preocupate să 

vehiculeze idei de genul „viata emigranţilor e grea şi toată lumea îi 

asupreşte―, iar autorul îşi ţine sub control simţul umorului. Poate anume 

încercarea de a sensibiliza o lume din ce în ce mai impasibilă la răul din 

jur l-a determinat pe autor să dea o piesă extrem de directă, simplă, dar 

nu simplistă, după părerea noastră, în ceea ce priveste procedeele. Pariu 

câştigat este mai degrabă unul etic, moral decât  estetic. Dumitru Crudu 

rămâne un autor receptiv la drama lumii în care trăieşte şi-şi asumă 

riscul artistic de-a o reprezenta. Procedând la această cădere din 
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atemporalitate în istorie, dânsul şi-a asumat un risc. În schimb şi-a 

câştigat un public care împărtăşeşte un astfel de mesaj imperativ, de care 

nu se mai poate face abstracţie. În acest sens, într-un interviu cu Vasile 

Gârneţ, autorul afirma următoarele: „Nu ştiu dacă spectacolul meu e 

construit dintr-un material perisabil, de conjunctură, fără mari valenţe 

artistice, dar ştiu că oamenilor nu le poţi impune cu forţa să vină la 

teatru‖ [3, p.145]. Este evident că intenţia autorului nu se centrează pe 

ideea de a aduce soluţii pentru realităţile existente, considerate de multe 

ori groteşti, ci pe o sensibilitate a maselor, pe o conştientizare a stărilor 

anormale de fapt. Această situaţie tristă a basarabeanului emigrant 

putând fi interpretată şi ca un panaceu pentru italienii /europenii pierduţi 

/rătăciţi în propria lui / lor ţară. 
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CONSTANTIN STERE. TIPARELE BILDUNGSROMANULUI 

Abstract: 

This article says that Constantin Stere's novel În preajma revoluţiei 

(Around the revolution) includes the essential elements of a Bildungsroman. 

Cronotopic structure consists of the essential aspects of poetic genre and 

narrative, description, dialogue, character, conflict etc. 

Constantin Stere's uniqueness lies in the fact that he designed and made 

aware first Bildungsroman in Romanian literature. 
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În cultura şi literatura română din Basarabia perioadei interbelice, 

anii ‘20-30 ai secolului al XX-lea, este sesizabilă o tendinţă impetuoasă 

de sincronizare cu cea general-naţională şi europeană. E vorba, în primul 

rând, de utilizarea tot mai insistentă a tiparelor literare consacrate, ale 

unor scriitori de valoare universală. 

Un loc aparte, inovator, în dezvoltarea literaturii române 

interbelice îi revine, în acest sens, lui Constantin Stere anume prin 

Bildungsromanul său În preajma revoluţiei. Acesta ulterior va fi 

desemnat de exegeza românească, drept cel mai mare roman al secolului 

al XX-lea în Basarabia. E cazul marilor scriitori care depăşesc epocile şi 

canoanele literare. 

Sincronizarea se vroia realizată de majoritatea scriitorilor noştri 

basarabeni mai întâi cu literatura română, apoi, prin aceasta, cu cea 

universală. Însă Stere, prin Bildungsromanul său, face trecerea deodată 

spre literatura europeană, deoarece, până la el, în scrisul românesc încă 

nu a fost plăsmuit, ca atare, un asemenea gen de proză. Desigur, 

elemente de Bildungsroman întâlnim anterior la Ioan Slavici, Ion 

Creangă, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, George Călinescu ş.a., dar 

Bildungsromane, ca expresii veritabile ale speciei, existau doar în 

literatura germană, franceză sau rusă. 

Aşa perspective de interpretare se atestă în studiile semnate de 

Octav Botez, George Călinescu, Mihai Ralea, Ov. S. Crohmălniceanu, 

Tudor Teodorescu-Branişte, Nicolae Manolescu, Mihai Zamfir, Mihai 

Cimpoi, Corin Braga, Alexandru Burlacu ş.a.  

Ei remarcă în poetica Bildungsromanului În preajma revoluţiei că 

acesta se înscrie în tradiţia romanelor-fluviu, a romanelor-ciclu de tipul: 

Viaţa la ţară de D. Zamfirescu; Ion, Răscoala şi Gorila de L. Rebreanu, 

Ucenicia lui Ionuţ, volumul I al trilogiei Fraţii Jderi de Mihail 

Sadoveanu, din literatura română, sau din cea universală: Wilhelm 

Meister de Goethe; Jean Cristophe de R. Rolland ş.a. 

În acest sens are perfectă dreptate Ov. S. Crohmălniceanu când 

afirmă: „În preajma revoluţiei vrea să fie un Bildungsroman, poate 

primul din literatura noastră conceput conştient ca atare.  
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Înaintea lui G. Călinescu, observaţia a făcut-o, pare-se, doar Octav 

Botez, exprimându-şi părerea că – după el, – Stere şi-a compus întinsa-i 

evocare epică sub semnul a două opere pe care le preţuia îndeosebi: Jean 

Cristophe de Romain Rolland şi Wilhelm Meister de Goethe‖ [1, p. 410]. 

Astfel că exegeţii noştri depăşesc cheia de interpretare lansoniană, 

preponderent tradiţionalistă, biografistă şi identifică, pe bună dreptate, în 

desfăşurarea ciclică a dramei narative din În preajma revoluţiei un 

Bildungsroman, un roman al formării şi trans-formării personajului. 

Cronotopul este cel specific secolului al XIX-lea basarabean, C. Stere 

excelând în tensionarea şi destinderea atmosferei, în crearea unei 

simetrii arhitectonice.  

Pe de o parte, În preajma revoluţiei se încadrează pe deplin în 

tiparele moderne de scriere a unui roman, pe de alta, acesta pare a fi un 

jurnal beletrizat. Unii postmodernişti văd în această operă un model al 

prozei lor. Indiferent de paradigma, fie ea modernă sau postmodernă, în 

care se situează romanul, perspectivele lui de abordare sunt eficiente în 

ambele cazuri. 

Analizat prin prisma noilor metode de cercetare, în contextul 

literar naţional şi universal, anume Bildungsromanul În preajma 

revoluţiei ne permite să distingem aspecte mai puţin cunoscute ori mai 

puţin valorificate ale artei scriitoriceşti a lui Constantin Stere. 

Elementele de Bildungsroman sunt asamblate în scrierea În 

preajma revoluţiei în corelare cu prozele celor mai de vază reprezentanţi 

ai literaturii universale. Printre aceştia putem menţiona pe unii scriitori 

francezi, englezi, germani şi ruşi, mai ales de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Anume în mediul social şi 

geografic al Rusiei s-a şi format C. Stere ca intelectual, ca viitor scriitor. 

Suntem tentaţi, în acest sens, să întrevedem o primă relaţie cu opera 

scriitorului Lev Tolstoi, de la care C. Stere a preluat şi a asimilat cu 

dexteritate, în primul rând, aspectul structural al romanului tolstoian, şi 

anume masa de creaţiune. Masa de creaţiune este pentru C. Stere 

condiţia primordială în edificarea lumii imaginare a Bildungsromanului. 

Ea este obţinută prin adoptarea formelor care, cum ar zice T. Maiorescu, 

sunt umplute cu conţinut autohton. 

În acest sens este edificatoare şi opinia lui M. Ralea, care pune în 

evidenţă necesitatea corespondenţei obligatorii dintre specie şi mesaj. 

Este vorba de stabilirea acestor relaţii vii, desigur, din partea unor 
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influenţe din E. Zola, L. Tolstoi şi N. Gogol: „În acest gen, doi scriitori 

au reuşit mai ales: Zola şi Tolstoi. Se poate spune că d. C. Stere nu 

rămâne inferior. Şi totuşi, Stere nu mizează pe ornamentaţia tehnică: 

„Romanul d-lui C. Stere... e un roman de fapte, de figuri vii, de viaţă 

trăită, în genul [lui] Balzac, Dickens ori Tolstoi. Fireşte, asemenea 

romane nu suportă excese de stilistică... Romanele care creează viaţa n-

au datoria de a se împodobi prea mult‖ [2, p. 160]. În pofida acestui 

adevăr, C. Stere construieşte, conştient, un Bildungsroman. 

În galeria tipurilor de personaje un loc aparte îl deţine Vania 

Răutu. Şi prin acest protagonist romanul poate fi încadrat în contextul 

relaţiilor cu alte proze din literatura română şi cea universală.  

„După o copilărie zburdalnică şi cu evidente simpatii poporaniste 

pentru tovarăşii săi de vârstă şi joc – între care ţiganul Tănăsică şi Ileana 

lui Dumitru Moraru, nepoata Irinei, sunt acceptaţi cu o dragoste 

frăţească – Vania trece sub privegherea unui preceptor, tânărul Saharov, 

specie de emancipat prin ştiinţă şi nihilist prin suferinţă socială, în felul 

lui Bazarov, eroul lui Turgheniev din Părinţi şi copii‖ [2, p. 118]. 

Anume aici prinde contur Bildungsromanul lui C. Stere, amintind de 

volumul I, Ucenicia lui Ionuţ, al trilogiei Fraţii Jderi de Mihail 

Sadoveanu. 

Figura lui Vania este asemuită cu tipurile cele mai memorabile ale 

literaturii timpului. Dar dintre toate acestea una este mai înrudită ca 

spirit cu Vania, Jean Cristophe al lui Romain Rolland. De altfel, Octav 

Botez exprimă o idee comună când susţine că: „figura lui Vania 

aminteşte uneori de cea a lui Jean Cristophe‖ [2, p. 61]. 

Ca revoluţionar şi luptător dârz pentru ideea sa, pe Vania îl putem 

compara şi cu Doctor Jivago din romanul cu acelaşi nume de Boris 

Pasternak. Anume peregrinările şi peripeţiile în universul Siberiei, cu 

veşnicele ei îngheţuri, triunghiurile erotice, călătoriile în tren, arestul ş.a. 

conturează, parcă, trăirile lui Jivago. Ultimele elemente se întâlnesc şi la 

Dostoievski.  

Şi pentru al doilea volum al ciclului, Copilăria şi adolescenţa lui 

Vania Răutu, cu „caracterul unei Educaţii sentimentale‖, critica îi 

găseşte „drept modele, cum s-a mai zis, pe Goethe ori Romain Rolland‖. 

Nu este, astfel, întâmplător faptul că Stere stabileşte relaţii intertextuale 

cu cei mai reprezentativi prozatori ai literaturii universale. Anume prin 

intermediul prozei acestora, Stere, se pare, reuşeşte să se menţină în 
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albia unor convenţii epice, foarte viabile în epocă, anihilând rezervele 

criticilor care se apropie de roman ca de nişte memorii deghizate.  

Prin urmare, dacă examinăm structura narativă a majorităţii 

romanelor de la finele secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului al 

XX-lea, constatăm cu satisfacţie un moment foarte important: scrierea 

lui Constantin Stere În preajma revoluţiei se menţine, în mare măsură, în 

structura narativă a Bildungsromanului tradiţional, aidoma romanelor-

construcţii ale lui Goethe (Wilhelm Meister) şi Romain Rolland (Jean 

Christophe), romanelor-fluvii, autobiografice ale lui Vladimir 

Korolenko (Istoria unui contemporan de al meu) şi Aleksandr Herzen 

(Amintiri şi cugetări) etc. Astfel că şi evenimentele din romanul supus 

analizei noastre se succed consecutiv într-o ordine cronologică şi 

urmăresc evoluţia protagonistului: de la naştere, din anii copilăriei la 

maturitate şi încheindu-se cu moartea lui.  

Spre deosebire, însă, de romanele amintite mai sus, unde în 

special se întreprinde încercarea de a se scoate în evidenţă conţinutul 

ideatic al operei (romanul educaţiei, al transformărilor), în naraţiunea lui 

Constantin Stere se pune accentul, în aceeaşi măsură, şi pe conţinut, şi 

pe structură.  

Constatăm, prin urmare, că romanul începe cu relatări din viaţa 

părinţilor, mai apoi este continuat cu apariţia anevoioasă pe lume a 

protagonistului. Bineînţeles, urmează copilăria, care, încetul cu încetul, 

dar pronunţat, se scurge în descrierea adolescenţei protagonistului, după 

care, treptat, trece la maturitate, iar la sfârşitul istoriei, devenind adult, 

cu concepţii de viaţă bine determinate, se stinge din viaţă. 

Evoluţia evenimentelor după naşterea lui Vania, care a adus într-o 

situaţie încurcată familia din curtea Năpădenilor, conturează clar 

evoluţia conflictului prim. Astfel, existenţa eroului durează, din primele 

zile şi până la anii de şcoală, într-o încăpere de la celălalt capăt al 

conacului, pentru ca plânsetul şi ţipetele copilului să nu pătrundă până în 

iatac, la mama sa, care nu avea plăcerea de a-i fi alături. 

Despărţirea de familie şi locurile natale se imprimă în conştiinţa 

lui Vania Răutu ca un conflict interior ce îl ajută să se maturizeze. 

Înainte de a pleca la Chişinău, de îndată cum îşi puse noul costum, simţi 

nevoia să-şi ia rămas bun de la Năpădeni. Mai colindă o dată dealurile şi 

văile de care era legată amintirea clipelor de fericire din copilărie. 

Ocoleşte conacul, de a cărui căldură nu s-a prea bucurat. Le vizitează pe 
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mama Irina şi pe Ilenuţa, care boceau la gândul despărţirii şi nu mai 

ştiau cum să-şi arate toată dragostea şi părerea lor de rău, ca fiind 

unicele fiinţe care au o afecţiune deosebită faţă de el, încât să poată 

plânge din urma lui. Prima noapte petrecută printre străini îi aduse lui 

Vania Răutu o nostalgie adâncă şi „câteva lacrimi tăcute‖. Aceste trăiri 

şi marchează schimbarea, evoluţia protagonistului, caracteristica de bază 

a Bildungsromanului. 

Bildungsromanul prinde contur mai accentuat prin trăirea intimă, 

care devine una de importanţă primordială în viaţa lui Vania Răutu, mai 

ales din clipa apropierii de Ilenuţa, când cunoaşte pentru prima dată 

fiorul dragostei erotice.  

Sfârşitul romanului În preajma revoluţiei este o tratare adâncă a 

momentului morţii, este poate una din cele mai originale dezvăluiri şi 

reprezentări ale clipelor agoniei şi morţii: „Neant. Nici timp, nici spaţiu, 

nici mişcare. Beznă oarbă, mută... Zadarnice silinţi!.. Rămăşiţele de 

energie – prind a se scurge, a se topi. Adoarme, leşină?.. Neant‖.  

Epilogul îl prezintă, îl scoate în evidenţă pe Ion Răutu în amintirea 

oamenilor, întruchipată în nepoţii lui Ion Cornea din Năpădeni, revenirea 

lui la cuibul părintesc în care-i fu blestemată soarta. Astfel, cuvintele-

laitmotiv ale romanului, ce figurează şi în epilog: „Nici o picătură de 

energie morală nu se pierde în zadar‖ ne îndreptăţesc să credem că totuşi 

Vania Răutu a marcat o etapă primordială în evoluţia neamului nostru. 

La fine constatăm că romanul lui Constantin Stere cuprinde 

elementele esenţiale ale unei opere de ficţiune, fiind marcat de cele mai 

însemnate tipare de scriere a unui Bildungsroman. Iar Constantin Stere 

se impune prin câteva valenţe cu caracter de unicat: fondator al 

curentului poporanist, întemeietor al revistei Viaţa românească şi 

autorul romanului-fluviu În preajma revoluţiei, cel mai aproape de 

structura tipică Bildungsromanului tradiţional. Developarea talentului 

scriitoricesc al lui, odată cu scrierea romanului, se află în strânsă 

legătură cu nivelul dezvoltării literaturii şi a exegezei literare din 

perioada anilor ‗20-30 ai secolului trecut. 
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DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL 

TEORIEI ÎNVĂŢĂRII SOCIALE 

Abstract: 
The changes taking place in the social environment of post-modernity, 

including the socioeconomic ones are extremely dynamic and with hard 

predictable effects. It is necessary under these circumstances to adopt a 

concrete vision regarding the professional career. The effectiveness of career 

education depends on the factors and mechanisms involved in the career 

decision-making process. The essential factors that influence the career choices 

from the social learning theory perspective are: the innate characteristics and 

abilities, the conditions and events in the development environment of the 

individual, the particular configuration of learning experiences, skills of 

approaching the tasks.  

Key words: professional career, social learning, vision, skill, 

flexibility, factor, decision-making process, consulting.  

 

 
Educaţia în actualul context al postmodernităţii este supusă unor 

provocări din ce în ce mai complexe solicitându-i soluţii adecvate şi 

eficiente, în condiţiile în care schimbările ce se produc în mediul social 

sunt extrem de dinamice şi cu efecte greu predictibile. De aceea, 

considerăm că  în împrejurările actuale când se schimbă contextul 

socioeconomic se cere să adoptăm o viziune concretă în ce priveşte 

formarea şi dezvoltarea carierei profesionale la elev mai ales în 

contextul teoriei învăţării sociale.  
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În aceste condiţii şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi să fie 

capabili să facă faţă solicitărilor pieţei muncii şi anume să posede 

anumite abilităţi de muncă în echipă, flexibilitate, gândire concretă etc. 

Aşadar observăm că devine din ce în ce mai remarcabilă adaptarea 

obiectivelor educaţionale şi a strategiilor de învăţare în funcţie de aceste 

solicitări. Se impune tot mai mult dezvoltarea unei învăţări sociale dar şi 

a învăţării autoreglate, care motivează elevul în pregătirea temeinică pe 

domeniul de interes. Acestea presupunând existenţa unui proces activ şi 

constructiv de organizare, monitorizare, reglare şi control a activităţii 

cognitive a elevilor, a resurselor motivaţionale/emoţionale şi a 

comportamentului în funcţie de scopurile formulate. O astfel de generare 

a activităţii cognitive este planificată şi adaptată în mod sistematic 

nevoilor ce determină învăţarea şi motivaţia unei persoană [5]. Dacă în 

şcoala contemporană, cadrele didactice vor cunoaşte multiplele abordări 

teoretice asupra carierei şi vor adapta conţinutul la noile descoperiri, vor 

utiliza tehnici modeme de predare, alternative celor tradiţionale, iar 

accentul îl vor pune pe dezvoltarea competenţelor elevului şi a 

abilităţilor de comunicare a acestuia prin învăţare personalizată, atunci 

putem spune că se asigură un context de învăţare de calitate, ancorat în 

realitate. 

Or,  observăm că multiplele abordări teoretice asupra carierei 

încadrează şi definesc diferite procese, efecte şi priorităţi legate de 

dezvoltarea carierei. În acest context se cere să menţionăm,  rolul 

teoriilor socio  - cognitive, conform cărora experienţele de învăţare 

relaţionate cu munca şi abilităţile de a performa în anumite  domenii de 

activitate sunt absolut necesare în luarea deciziilor de carieră. Astfel, 

Selingman (2004) apreciază că cele mai semnificative teorii în domeniul 

dezvoltării carierei abordează modul în care factorii de mediu, sociali, 

emoţionali, comportamentali şi cognitivi, interacţionează şi prezic 

satisfacţia şi performanţa legată de alegerea unei cariere [apud 3, p. 

242].  

Majoritatea studiilor care s-au ocupat de problematica evidenţierii 

factorilor cu impact asupra alegerii şi dezvoltării unei cariere au 

clasificat factorii în următoarele categorii: interni - externi; sociali - 

economici - culturali; personali-contextuali [4]. O tipologie a factorilor 

relevantă pentru scopul nostru este realizată în funcţie de localizarea 

surselor de influenţă în procesul alegerii carierei. Astfel, în cele ce 
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urmează vom prezenta rolul factorilor care influenţează alegerea carierei 

din perspectiva teoriei învăţării sociale. 

Modelul lui Krumboltz (1996) se constituie într-o analiză critică a 

modelelor de consiliere care au la bază teoria trăsăturilor, accentuând 

importanţa principiilor teoriei învăţării în explicarea formării şi 

dezvoltării aspiraţiilor profesionale şi în clarificarea mecanismelor 

implicate în luarea deciziei de carieră [apud 3, p. 255]. 

Conform acestei teorii, există patru categorii de factori care 

influenţează procesul decizional în acest domeniu evidenţiaţi de Gârdan 

M (2010): 

1. caracteristicile şi abilităţile înnăscute. Anumiţi factori biologi 

moşteniţi, cum ar fi rasa, sexul, aspectul fizic, pot avea o acţiune 

restrictivă asupra evoluţiei carierei. Alţi factori, influenţaţi cel 

puţin parţial de moştenire, inclusiv anumite calităţi speciale cum ar 

fi cele muzicale sau în domeniul artelor plastice, coordonarea 

fizică, pot fixa de asemenea anumite limite. Experienţele de 

învăţare interacţionează cu aceste caracteristici şi abilităţi oferind 

posibilitatea dezvoltării acestora în scopul depăşirii barierelor 

ridicate de moştenirea genetică [7];  

2. condiţiile şi evenimentele din mediul de dezvoltare al individului. 

Influenţele acestor evenimente sunt deseori incontrolabile, prin 

urmare pot acţiona asupra indivizilor în mod planificat sau haotic. 

Mitchell şi Krumboltz (1996) au identificat 12 categorii de astfel 

de factori, dintre care menţionăm: oportunităţi de angajare, politici 

sociale, sistemul de recompense, legislaţia muncii, resurse 

naturale, dezvoltarea tehnologiei, sistemul educaţional, grupul de 

apartenenţă etc. În aşa mod, factorul mediu include toate 

influenţele care se află în afara controlului individului, dar care pot 

influenţa ambianţa în care trăieşte individul. Anumite influenţe pot 

fi de origine umană (de exemplu, condiţiile de pregătire, legislaţia 

muncii, situaţia economică etc.), altele se pot datora unor forţe 

naturale (condiţii climaterice, existenţa resurselor naturale etc.)[3, 

p.256]. 

3. configuraţia specială a experienţelor de învăţare. Aceste 

experienţe pot fi instrumentale sau asociative. Învăţarea 

instrumentală include antecedentele (condiţiile de mediu şi zestrea 

geneticii), comportamentele (pot fi internalizate - gândurile - sau 
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externalizare) şi consecinţele (imediate sau întârziate). Învăţarea 

asociativă, este învăţarea de tipul condiţionării clasice. 

4. abilităţi de abordare a sarcinilor - se referă la rezultatul 

interacţiunii dintre abilităţi, condiţiile de mediu şi experienţele de 

învăţare [ibidem, p. 257].  

Astfel, putem observa că, conform teoriei învăţării, rezultatul 

interacţiunii dintre factorii descrişi mai sus, duce la apariţia unor 

convingeri legate de carieră în termenii generalizării auto-observaţiei şi 

generalizării asupra lumii. Generalizările pe care indivizii le fac referitor 

la propria persoană cuprind percepţia despre propriile abilităţi, valori, 

interese, atitudini şi experienţe de învăţare. Generalizarea asupra 

perspectivei lumii îşi are originea în experienţele de învăţare şi se referă 

la aprecierile pe care individul le face asupra mediului în care trăieşte şi 

asupra viitorului, cu impact asupra alegerii carierei. Convingerile acurate 

şi constructive ale realităţii vor media atingerea obiectivelor de carieră. 

De multe ori însă, aceste generalizări pot conţine distorsiuni, prin urmare 

pot genera convingeri disfuncţionale care să influenţeze negativ procesul 

alegerii unei cariere ducând la eşec în atingerea obiectivelor propuse. 

Numeroase studii empirice au evidenţiat impactul negativ al 

convingerilor disfuncţionale asupra procesului decizional. Miturile de 

carieră contribuie la manifestarea indeciziei de carieră, fapt care, prin 

numeroasele blocaje pe care le generează, îngreunează finalizarea 

procesului de alegere a carierei. 

De aceea considerăm foarte relevantă teoria abordării sociale a 

învăţării conform căreia personalitatea şi implicit comportamentul 

elevului se dezvoltă în urma actelor de interacţiune socială în general şi 

în context pedagogic, în special. Astfel dezvoltarea personalităţii elevilor 

valorificabilă comportamental este mediată prin recompense şi sancţiuni, 

prin mecanisme de imitare şi identificare în raport de diferite modele 

sociale, de adaptare la aşteptările mediului social, pedagogic, etc. 

Aşadar, putem constata că  părinţii recompensează imitarea 

comportamentelor adecvate dacă se potrivesc cu genul biologic al 

copiilor şi sancţionează imitarea comportamentelor neadecvate. De 

exemplu, un băiat nu va fi recompensat de familie sau de către grupul la 

care a aderat dacă imită comportamentul fetelor - găteşte sau adoptă alte 

aspecte ale rolului matern dar acest comportament va fi apreciat, 

recompensat şi promovat dacă apare la o fată. 
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Ca urmare a experienţelor anterioare care diferă de la subiect la 

subiect, tendinţele de a imita modele masculine şi feminine determină în 

timp, obiceiuri, tipare reacţionale şi automatisme diferite. Din acest 

unghi de vedere este de aşteptat ca subiecţii să imite mai degrabă 

comportamentele unor modele de acelaşi gen biologic ca şi ei şi mai 

puţin pe celelalte [2].  

Pe parcursul acestui proces de evoluţie a personalităţii pot fi 

activate mai multe mecanisme psihosociale referitoare la: percepţia 

socială, înţelegerea comportamentului celorlalţi, rolurile şi statusurile 

sociale, conduitele asociate şi comunicarea, atât verbală cât şi non-

verbală. 

Studiile orientate în direcţia înţelegerii mecanismelor învăţării 

sociale sunt realizate de mai mulţi cercetători. Astfel, Schaffer, (2010) 

demonstrează că la copil este evidentă o tendinţă mult mai puternică de a 

reacţiona la oameni, în comparaţie cu alţi stimuli din mediul său 

(lumina, factori fizici, climaterici, etc)[6]. În aceeaşi arie de cercetări, 

Stern  a arătat că în primele săptămâni de viaţă copiii stabilesc 

interacţiuni semnificative cu mamele şi cu mediul înconjurător, prin care 

ei imită fie expresiile acestora fie zgomotele din proximitate. Cercetările 

operaţionale acreditează astfel ideea că la copil există deja o puternică şi 

bine conturată tendinţă de sociabilitate care oferă premise formative 

favorabile pentru integrarea lor viitoare în medii comunitare din ce în ce 

mai complexe (creşă, grădiniţă, grupuri de prieteni, şcoală primară, 

organizaţii de educaţie non-formală) [1]. Prin urmare individul se va 

modela ca o persoană incomparabilă. Copilul în parcursul lui de formare 

şi  dezvoltare a aspiraţiilor profesionale va face o generalizare a auto – 

observării şi va evalua performanţele proprii; va depune efort personal 

ca să-şi proiecteze în viziunea sa cariera profesională şi desigur va 

acţiona realizând anumite comportamente cum ar fi căutarea unui loc de 

muncă s-au schimbarea lui. Comportamentul prezent produce anumite 

consecinţe care afectează comportamentul viitor. 

Cu alte cuvinte, teoria învăţării sociale a carierei se bazează pe 

ideea că individul intră într-un anumit mediu (lumea) cu o anumită 

zestre genetică. Pe parcursul dezvoltării sale ontogenetice, persoana se 

confrunta cu diverse evenimente sociale, economice, culturale etc., 

experienţe din care va învăţa în mod continuu. Feedback-urile primite de 

la alte persoane pentru activităţile desfăşurate îl vor ajuta pe individ să 
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creeze o imagine asupra succesului sau a eşecului propriilor acţiuni. 

Totalitatea acestor reacţii şi experienţa eşecurilor vor contribui la 

selecţia noilor alegeri ale individului. Acest proces de învăţare este un 

proces continuu, care durează toată viaţa, deoarece atât individul, cât şi 

mediul se schimbă în mod constant. 

O perspectivă interesantă asupra acestei paradigme este oferită de 

Luca (2002), conform căreia rezultatele experienţelor de învăţare sunt, 

schemele cognitive (credinţe şi reprezentări) pe care individul şi 1e 

formează despre el însuşi şi despre lume. Persoana foloseşte aceste 

scheme pentru a formula scopuri, a evalua alternative şi a alege[ apud 

3,p.258]. 

În acest context merită să observăm care sunt implicaţiile teoriei 

lui Krumboltz cu privire la factorii implicaţi în alegerea carierei. 

Recentele abordări în domeniul carierei accentuează principiile 

fundamentale ale teoriei lui Krumboltz, evoluţia carierei fiind văzută ca, 

un proces de învăţare care durează toată viaţa. Pornind de la această 

presupunere putem desprinde ca derivate ale acestei teorii primele două 

direcţii de acţiune în planul desfăşurării educaţiei pentru carieră 

(Swanson, Fouad, 1999): 

1. procesul de orientare trebuie să fie iniţiat încă din primii ani de 

viaţă şi continuat pe tot parcursul vieţii; 

2. sistemul de învăţământ trebuie să ofere elevilor oportunitatea de a-

şi exersa şi cultiva potenţialul în ideea facilitării efectuării unei 

bune alegeri de carieră. Aceasta înseamnă că este esenţial să se 

creeze situaţii în care elevii să-şi testeze convingerile, aşteptările, 

calităţile, abilităţile, valorile, interesele etc., în legătură cu aspecte 

care pot fi importante pentru deciziile şi evoluţia carierei. Pentru a 

facilita acest gen de experienţe pot fi propuse diferite proiecte 

educaţionale care să permită confruntarea elevilor cu specialişti din 

domeniile de interes pentru elevi, se pot efectua vizite la 

întreprinderi, participarea la diferitele târguri educaţionale, 

etc.[apud 3, p. 258-259]. 

Gârdan M.(2010) evidenţiază importanţa faptului că consilierea 

pentru alegerea carierei înseamnă mai mult decât suprapunerea 

caracteristicilor personale peste caracteristicile ocupaţionale. Ea este un 

proces de oferire a unor experienţe de învăţare şi de motivare a clientului 

în direcţia iniţierii unor seturi de activităţi exploratorii relevante pentru 
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stadiul în care se află. De asemenea, activitatea de consiliere trebuie să 

vizeze şi investigarea naturii convingerilor clientului, precum şi 

modalitatea în care aceste convingeri acţionează asupra dezvoltării 

personale şi profesionale (ca factori facilitatori sau ca frenatori)[ibidem 

p.259]. 

În concluzie putem menţiona că eficienţa educaţiei pentru carieră 

depinde foarte mult de natura factorilor implicaţi în formarea şi 

dezvoltarea aspiraţiilor profesionale, de mecanismele implicate în luarea 

deciziei de carieră. Dintre factorii elucidaţi, am constatat că unii au o 

influenţă mai mare, alţii mai mică în funcţie de momentul în care 

acţionează asupra persoanei şi în funcţie  pe care persoana o acordă 

acestor factori. 

Problematica factorilor care influenţează orientarea în carieră şi 

educaţia pentru carieră este foarte complexă, fiind examinată de diverse 

teorii sub diverse aspecte. În acest studiu  am încercat  să elucidăm 

factorii principali, care în viziunea noastră influenţează alegerea carierei 

din perspectiva teoriei învăţării sociale. În acest context suntem convinşi 

de faptul pentru ca elevii să poată alege corect cariera profesională este 

nevoie ca ei să fie informaţi, să posede cunoştinţele necesare, să ştie care 

sunt factorii care ar putea interveni în procesul luării deciziei, să ştie 

cum să rezolve situaţiile de conflict care pot apărea în acest proces 

destul de complex. 
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MIJLOACE DE EXPRIMARE A ASPECTUALITĂŢII ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ 

 

Abstract: 

The paper discusses the  problem of aspect in Romanian language which 

is a functional-semantic category that includes various means of expressing 

modality which unfolds the action. 

The objectives of the given article are the following:  analysis of the 

ways that can  express different types of action, detection  of examples that 

illustrate each kind of action. 

 The author concludes that major part of means that express different 

kinds of action belong to lexico-semantic level: internal temporality, adverbs, 

verbal constructions with contact verbs, stylistic devices,  grammatical tense 

forms. 

Key words: aspect, modality, temporality,  contact verbs. 

 

Aspectul este categoria specifică verbului care dă seama de 

structura intervalului de desfăşurare a procesului comunicat prin grupul 

verbal. Aspectul interferează cu timpul, dar nu este o categorie deictică: 

aspectul este indiferent la plasarea / fixarea procesului faţă de momentul 

enunţării. 

Distincţiile aspectuale se organizează în raport cu anumite 

trăsături semantice ale grupului verbal: trăsătura [delimitat] descrie 

intervalul de desfăşurare în termenii opoziţiei aspectuale perfectiv 

(proces încheiat: El a strigat.) ~ nonperfectiv (proces în desfăşurare: El 

striga.)-,trăsătura [durativ] impune distincţia aspectuală durativ (El 

aleargă.) ~ momentan, punctual (El iese.)-, trăsătura [determinat] 



149 
 

implică opoziţia aspectuală determinat / individual (El scrie un roman 

poliţist.)  

E de remarcat că în limba română categoria aspectului se 

realizează prin mijloace gramaticalizate în cazul unei singure opoziţii 

aspectuale, şi anume perfectiv ~ nonperfectiv. 

Celelalte trăsături aspectuale se manifestă prin mijloace lexicale. 

Valorile aspectuale care se organizează în jurul trăsăturii durativ sunt 

integrate în conţinutul lexical al verbului şi dirijează posibilităţile 

combinatorii ale acestuia ca adverbele de durată[2].  

Când se afirmă că unul dintre mijloacele de redare a felului de 

acţiune este semantica verbului, se are în vedere temporalitatea internă, 

în exemplele de mai jos semantica celui dintâi verb fiind una care redă o 

acţiune incoativă sau momentană (a aprinde), sensul aspectual al celui 

de-al doilea este unul durativ (a arde). La fel stau lucrurile cu cea de-a 

doua pereche (a adormi – a dormi). La cea de-a treia sensurile de aspect 

sunt inversate: durativ şi momentan (a căuta – a găsi). 

Din punctul de vedere al sensului, verbele româneşti au fost 

grupate în două grupuri, cu timpuri care se opun: infectum şi perfectum. 

Unii lingvişti afirmă că acestea sunt reminiscenţe moştenite din limbile 

slave, unde există opoziţia de aspect perfectiv / imperfectiv, alţii sunt de 

părere că opoziţia acestor timpuri este mărturia că în latină ar fi existat 

aspect verbal, lucru contestat de mulţi, mai ales în privinţa preluării sau 

moştenirii acestuia de către română. Plus la toate, opoziţia aspectuală 

dintre acestea chiar şi în latină era slabă şi de ordin lexical, nu 

gramatical, iar în română această opoziţie nu s-a păstrat deloc, nu este 

relevantă, acest fapt numit de Al. Graur ―urme de aspect în româneşte‖. 

De aceea în limba noastră opoziţia aceasta nu este luată în consideraţie. 

Un vorbitor se orientează, aşa cum am remarcat, după sensul verbului 

pentru a evidenţia un anumit fel de acţiune: ―…în limba română sunt o 

serie de verbe care redau nuanţe de aspect prin sensul lor: a trimite – a 

primi, a urmări – a prinde, a merge – a ajunge, a arunca – a lovi, a sparge 

etc.‖ [3, p. 49]. Aici sensul verbului arată felul în care se desfăşoară 

acţiunea deci durativitatea, incoativitatea, rezultativitatea etc. Nici chiar 

verbele româneşti de origine slavă, ajunse la noi prefixate gata şi 

aparţinând unuia dintre cele două aspecte, nu au păstrat aspectul sau 

nuanţa de sens pe care o avea în limba de origine. Prefixele acelor verbe 

nu au păstrat nici o nuanţă de sens, nici o urmă aspectuală. În acest caz, 
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doar sensul verbului este cel care indică modul, gradul desfăşurării 

acţiunii.  

După gradul de realizare, verbele sunt împărţite în imperfective: a 

studia, a cerceta, a lucra, a se plimba etc. şi perfective: a sparge, a 

descoperi, a sigila, a obţine, a se rătăci etc.  

Tot de semantica internă a verbului ţin şi alte valori verbale care 

nu sunt clasificate nici la durata, nici la gradul de desfăşurare a acţiunii. 

Acestea sunt integrate în cadrul modului în care se desfăşoară acţiunea. 

Astfel, din acest punct de vedere verbele, după semantica lor, pot fi 

împărţite în incoative: a începe, a porni, a prinde, a se apuca etc., 

terminative sau finitive, precum: a înceta, a termina, a conteni, a se opri 

etc., iterative: a tremura, a clipi etc. 

Orice verb poate marca când un mod al acţiunii, când altul, în 

dependenţă de context, şi mai convingătoare fiind prezenţa elementelor 

lexicale, a adverbelor, mai ales. Astfel, a citi este un verb durativ prin 

sensul său aspectual de bază, dar seara le citeşte nepoţilor devine 

iterativ cu sensul le citeşte în fiecare seară, în exemplul le citeşte zilnic 

nepoţilor sensul iterativ al verbului este mai elocvent datorită adverbului 

zilnic care subliniază o acţiune efectuată periodic.  

Examinarea unui număr considerabil de verbe conturează mai clar 

nuanţa aspectuală încorporată în semantica verbului.  

Verbe durative: a activa, a acţiona, a adăpa, a bandaja, a bate, a 

batjocori, a (se) baza, a băi, a (se) bălăci, a dori, a dormi, a dospi, a duce, 

a durea, a (se) duşmăni, a ecraniza, a edita, a fluiera, a fugi, a funcţiona, 

a galopa, a grebla, a guverna, a hărţui, a hoinări,  a poziţiona, a practica, 

a prefera, a (se) prelinge, a prelucra, a prepara, a prepondera, a (se) 

tângui, a târgui,   a teleghida, a tencui, a teroriza, a testa, a tinde etc. 

Aşa cum se poate lesne remarca la parcurgerea acestor verbe, 

durative sunt în primul rând 

acelea care desemnează o stare sau o acţiune fără sfârşit, 

nelimitată, acţiuni la care nu poate fi intuit nici începutul, nici sfârşitul, 

de exemplu a fi, a avea, a exista, a trăi, a deţine, a şti, a costa etc.  

Aceste verbe, aflate mai ales la timpul prezent, amintesc de unul 

dintre felurile prezentului, şi anume cel etern. Cel mai tare e şi mai 

mare, şi dreptul umblă totdeauna cu capul spart. Corb la corb nu scoate 

ochii. Lupul părul schimbă, iar năravul ba. (C. Negruzzi). 
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Momentane sunt verbele următoare. A (se) abate, a conştientiza, a 

contamina, a (se) contopi, a copleşi, a coti, a crăpa, a (se) crispa, a cruţa, 

a curma, a cuteza, a decepţiona, a declanşa, a deochea, a deosebi, a 

depista, a deranja, a descuraja, a desluşi, a desprinde, a (se) deştepta, a 

detecta, a dezamăgi, a dezgusta, a (se) dezice, a dezorienta, a diferenţia 

etc.  

Se pare că verbele care au o sensul unui început de acţiune sunt în 

cel mai mic număr. În limba română semantica verbului nu este capabilă 

să arate începutul unei acţiuni.  

În română incoativitatea este arătată foarte bine prin construcţii 

sintactice cu verbe semiauxiliare, de exemplu începe să culeagă, se 

pregăteşte să vorbească, stă să ningă etc. Verbele care pregătesc un 

început de acţiune sunt, aşa cum am afirmat, într-un număr redus, de 

exemplu, a aborda (a te apropia de cineva pentru a-i vorbi), a (se) 

declanşa (a provoca o acţiune), a iniţia (a începe funcţionarea a ceva) 

etc. Din verbele exemplificate deducem rolul important pe care îl are 

prefixul în- (îm-) în redarea sensului incoativ, de exemplu: înserează 

(începe să se facă seară), se înnorează (încep să apară norii), se 

înseninează (începe să se facă senin), îmboboceşte (începe să dea boboci 

de floare) etc. 

Terminative (rezultative) sunt sau pot fi următoarele verbe. a 

abroga, a absolvi, a absorbi, a abzice, a acorda, a acri, a acuza, a 

ademeni, a aduce,  a amenda, a amputa,  a anula, a aproba, a arde, a 

arginta, a aromatiza, a arunca, a asasina, a ascunde, a ascuţi, a aseleniza, 

a asfinţi, a (se) a defini, a deforma, a degusta, a demasca, a demisiona, a 

demola, a demonetiza, a demonstra, a deporta, a împăca, a împlini, a 

împuşca, a înapoia, a (se) încălţa, a încercui, a încetăţeni, a (se) închega 

etc. 

Ca şi în cazul verbelor momentane, şi în cazul celor rezultative, 

contează mai mult rezultatul decât procesul, mai bine-zis acţiunea este 

enunţată după ce a avut loc. Astfel, atunci când spunem, de exemplu, a 

răsturna ne gândim la procesul efectuat deja, terminat, şi lăsat în starea 

care a fost exercitată asupra lui, în cazul nostru în starea de răsturnare, 

nu la începutul procesului sau în timpul desfăşurării lui. Acest sens de 

acţiune încheiată verbele îl au la orice timp, chiar infinitivul subliniindu-

i sensul aspectual. Deci chiar şi la prezent, atunci când afirmăm, de 
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exemplu, sparg, topesc se are în vedere rezultatul spre care tindem sau la 

care vrem să ajungem prin respectivul proces.  

Pot fi iterative următoarele verbe. A aclama, a alterna, a behăi, a 

biciui, a (se) bîţîi, a bocăni, a bombarda, a căra, a căsca, a ciocăni, a 

circula, a ciuguli, a claxona, a clănţăi, a clipi, a crîcni, a croncăni, a 

expira, a găuri, a icni, a inspira, a împroşca, a lătra, a meliţa, a mieuna, a 

migra, a a şchiopăta, a şfichiui, a şopoti, a şuşoti,  a ţipa, a ţocăi, a ţopăi, 

a (se) văicări, a zăngăni,  a (se) zbate,  a(se) zgudui, a zumzăi, a zupăi, a 

zurui etc. Dar tu ca un luceafăr departe străluceşti, / Abia câte o clipă în 

cale-mi te iveşti... (V. Micle) 

Or, iterative sunt verbele cu sensul acţiunii care se repetă de mai 

multe ori. Fiecare porţiune din cadrul acţiunii generale desemnate de 

verbul iterativ este efectuată până la capăt, dar este necesară repetarea ei, 

datorită specificului acţiunii. Într-un cuvânt, acţiunea iterativă reprezintă 

un proces mai mare, structurat în mai multe etape mici (mini-acţiuni). În 

alte împrejurări, una dintre etapele acţiunii poate fi făcută o singură dată, 

obţinând astfel un sens durativ. Însă, pentru desemnarea uneia iterative, 

repetarea aceluiaşi proces este obligatorie, altfel procesul întreg ar stopa, 

deci nu ar decurge până la capăt, iar acţiunea nu ar fi considerată 

iterativă.  

Acţiunile pot fi separate printr-o distanţă de timp mai îndelungată 

decât una după alta, în mod consecutiv, de exemplu: a pildui, a păcătui, a 

(se) poticni etc. Sufixul -ui- este foarte util în delimitarea acţiunii 

iterative, prin sine având sensul de acţiune repetată la anumite intervale 

de timp, sensurile verbelor menţionate fiind a da, a oferi, a aduce pilde, 

exemple, respectiv a face păcate pe parcursul întregii vieţi, deci des sau 

din când în când, dar în repetate rânduri.  

Locuţiunile verbale. Locuţiunile verbale un ansamblu de cuvinte 

mai mult sau mai puţin sudat, cu un înţeles unitar determinat, care se 

comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire. 

De exemplu, a-şi da sufletul (duhul), a-i veni în gând, a da (scoate) la 

lumină, a avea gărgăuni, a ieşi basma curată, a face mofturi (nazuri), a 

face bortă în cer, a călca în străchini, a face praf, a duce cu vorba, a-şi 

ieşi din pepeni (fire, răbdări, balamale, ţâţâni), a-i sări cuiva ţandăra etc. 

Atunci feciorul cel mijlociu, pregătindu-şi cele trebuitoare şi 

primind şi el carte din mâna tată-său către împăratul, îşi ia ziua bună de 

la fraţi şi a doua zi porneşte şi el. (I. Creangă) 
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Aşa cum o arată exemplele aduse, locuţiunile verbale, pentru că 

sunt echivalentele (corespondentele) lexemelor verbale corespunzătoare, 

indică şi ele aspectul verbal, deci durata sau gradul desfăşurării acţiunii, 

fiind o cale eficientă de exprimare fie a începutului unei acţiuni, fie a 

repetării acesteia, fie momentul final al ei etc. 

În general, verbele şi locuţiunile verbale, corespondente ale 

acestora, ţin de acelaşi sens aspectual. De exemplu, perechile a-muri / a-

şi da duhul (sufletul), a dispera / a-şi pierde nădejdea exprimă în ambele 

variante un sens terminativ (rezultativ), perechile a necăji / a face zile 

fripte, a vorbi / a sta de vorbă au un sens durativ. 

Între sensul verbului şi cel al corespondentului său locuţional se 

constată şi deosebiri aspectuale. Astfel, este evidentă diferenţa dintre 

verbul şi locuţiunea verbală a fugi şi a o lua la sănătoasa (a o lua la 

fugă), cel dintâi fiind durativ, cel de-al doilea incoativ. 

A. Savin-Zgardan, preocupată în mod special de problematica 

locuţiunilor verbale, le caracterizează drept ―o modalitate foarte 

importantă de exprimare a categoriei Aktionsart‖ [5,p. 38]. Iar în altă 

parte afirmă că în limba română Aktionsart incoativă şi categoria 

Aterminativitate pot fi redate exclusiv prin locuţiuni verbale. Locuţiunile 

verbale, după părerea celor care se ocupă de această temă, exprimă 

majoritatea tipurilor de Aktionsart care nu pot fi realizate de 

corespondenţii lor monolexicali. Ne-o dovedesc exemplele: acţiune 

ingresivă (a o lua la fugă), incoativă (a da în gălbineală), iterativă (a bate 

pragurile), semelfactivă (a da un impuls), finitivă (a da de capăt), 

durativă (a rămâne pe mâna cuiva). 

O mare parte a locuţiunilor ţin de felul acţiunii durative. Astfel, 

prin sensul lor, durative sunt locuţiunile de felul: a-şi bate joc, a bate 

câmpii, a nu avea habar, a bate la cap, a-şi ţine gura, a mînca din ochi, a-

şi căuta de treabă, a avea de furcă, a avea de gând, a ţine minte, a-i părea 

rău, a sufla în borş, a sta pe gânduri, a călca în străchini etc. Mie unuia 

ştiu că nu-mi suflă nimene în borş; când văd că mâţa face mărazuri, ţi-o 

strâng de coadă, de mănâncă şi mere pădureţe, căci n-are încotro… (I. 

Creangă). 

La analiza unor astfel de locuţiuni se constată că verbele care 

formează nucleul acestora sunt, în mare parte, şi ele durative, de 

exemplu: a avea, a ţine, a sufla, a sta, a mânca etc. Deşi în componenţa 

locuţiunilor verbale durative intră şi unele verbe de felul a băga, a părea, 



154 
 

care sunt momentane sau a bate – iterativ, acestea îşi pierd sensul 

aspectual, în întregime sintagma devenind durativă. Un mare număr de 

locuţiuni exprimă momentul de început al acţiunii, deci acestea au un 

sens incoativ. Momentul prin care este marcat începutul acţiunii îl 

exprimă astfel de locuţiuni precum: a-şi lua zborul, a da în fiert, a da în 

pârg, a da în clocot etc.  Şi după aceea, sculându-se, o lua în porneală şi 

nu mai da pe la izvor iar până a doua zi pe la amiază. (I. Creangă) 

Pe lângă locuţiunile cu sens aspectual menţionate, o altă categorie 

de acest fel le formează  

cele momentane. Menţionăm câteva dintre acestea: a da chiot, a 

da sunet, a lua fiinţă, a slobozi strigăt, a scoate un oftat, a scoate un 

suspin, a-i trece prin minte etc. În cazul acestor locuţiuni este remarcat 

faptul că acestea se sudează în jurul verbelor care exprimă o nuanţă de 

sens la fel momentană: a arunca, a băga, a cădea, a da etc. 

Iterative sunt astfel de locuţiuni: a bate apa în piuă, a-şi bate 

capul, a bate câmpii, a bate drumurile, a-şi bate joc, a bate laturile, a bate 

podurile, a bate prundurile etc. Aşa cum o indică şi exemplele, verbele 

exprimă în mod independent sensul iterativ: a bate, a face, a umbla etc. 

Acţiunea repetată  din cadrul acestor locuţiuni este subliniată (nuanţată, 

potenţată) de substantivul la plural. Astfel dacă faptul de a bate poate 

avea loc doar o singură dată, tocmai substantivul este cel care indică 

repetarea acţiunii, scoţând în evidenţă sau efectuarea ei de mai multe ori, 

sau regularitatea acesteia.  

Deci, în acest tip de locuţiuni numărul substantivului corespunde 

funcţiei verbului de a marca felul acţiunii. Moşneagul, fiind un gură-

cască, sau cum îţi vrea să-i ziceţi, se uita în coarnele ei şi ce-i spunea ea, 

sfânt era. (I. Creangă) 

Deci, contribuţia locuţiunilor verbale la exprimarea valorilor 

aspectuale trebuie luată în calcul ori de câte ori vorbim despre categoria 

funcţional-semantică a aspectualităţii, deoarece locuţiunile completează 

substanţial arsenalul de mijloace de care dispune această categorie. 

Adverbe şi locuţiuni adverbiale. O altă modalitate de a exprima 

felul acţiunii în limba română, care împreună cu altele formează câmpul 

funcţional-semantic al aspectualităţii este utilizarea adverbelor şi 

locuţiunilor adverbiale.  
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Referindu-ne la română, am putea remarca adverbele, locuţiunile 

adverbiale, conjuncţiile adverbializate care sunt capabile să comporte un 

sens durativ, fiind utilizate pe lângă verb sau distanţate de acesta.  

De fapt, majoritatea cuvintelor din categoria adverbelor sunt 

folosite pentru redarea unui aspect durativ-iterativ, precum iar, tot, mai, 

mereu, veşnic, necunten, din când în când ş. a. şi o parte mai mică a 

acestora – un aspect perfectiv (sau momentan, instantaneu). Adverbele 

care exprimă prin sensul lor durata conferă verbului la care se referă, o 

continuitate, o prelungire în timp a acţiunii, dar şi o nuanţă iterativă. 

Astfel, referindu-ne la adverbul tot, din exemplul am tot strâns, am 

putea întrevedea o acţiune care a durat un timp îndelungat, dar şi una 

care s-a repetat de mai multe ori, deci fiind iterativă.  

Următorul adverb care conţine o nuanţă durativă este mereu. Este 

clară nuanţa de persistenţă, de existenţă continuă a acestui adverb. Pe 

lângă aceasta, adverbul mereu are şi nuanţă iterativă în unele cazuri: 

Trece mereu, bate mereu etc., adică nu numai că trece tot timpul, dar şi 

în repetate rînduri, de multe ori, foarte des. Deci şi nuanţa durativă, şi 

cea iterativă sunt reunite într-o sintagmă, în care adverbul nuanţează 

acţiunea verbului.  

Tot din această categorie este şi adverbul întruna, care exprimă de 

asemenea durata unei acţiuni. Acesta poate modifica felul unei acţiuni 

momentane, transformând-o în una durativă. E cazul sintagmei sari 

întruna, a sări fiind un verb momentan. Acelaşi sens de durată îl acordă 

şi verbelor ingresive: cad întruna. Ideea de durată o comportă şi 

adverbele şi locuţiunile neîncetat, fără încetare, necontenit, necunten, 

veşnic.  

Aşa cum se ştie, imperfectul este de obicei un timp durativ. În 

unele situaţii tocmai adverbul este cel care îi dă nuanţe de sens 

suplimentare, pe lângă cele pe care le are în mod obişnuit. Astfel, 

datorită adverbelor şi locuţiunilor adverbiale, timpurile durative pot 

deveni şi de un alt fel aspectual.  

Adverbul face distincţia aspectualităţii. Iată un alt exemplu: 

Nevasta celui bogat de multe ori făcea zile fripte bărbatului, ca să-l poată 

descotorosi odată de frate-său. (I. Creangă) Şi adverbul când într-un text 

subliniază periodicitatea acţiunii, fără această specificare acţiunea fiind 

sau semelfactivă, sau durativă. De exemplu: Şi când avea trebuinţă de 

asemenea lucruri, totdeauna supăra pe alţii, iară mai ales pe frate-său, 
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care avea de toate. (I. Creangă) Deci adverbul când vrea să spună că 

respectiva persoană avea trebuinţă de anumite lucruri din când în când 

sau mai des, dar la un anumit interval de timp.  

O altă categorie de adverbe este cea care exprimă o nuanţă de 

aspect instantaneu, momentan şi, în acest fel, perfectiv: de odată, odată, 

dintr-o dată, pe loc, iute, îndată etc. Chiar dacă aceste adverbe însoţesc 

verbe la prezent împreună devin o sintagmă care arată instantaneitatea 

acţiunii.  

Şi felul acţiunii progresive poate fi evidenţiat printr-un adverb, de 

exemplu: Şi mergînd el mai departe, iaca se întâlneşte c-un om ce venea 

de la târg c-o gîscă în braţe. (I. Creangă) 

Adverbele, elementele neverbale cele mai apropiate  de verb, 

―alcătuiesc o categorie de determinare verbală‖ [1, p. 136]. Ideea de 

timp este exprimată, bineînţeles, în special, de adverbele de timp. 

Acestea ―sunt mai strâns legate de verb, deoarece, realizând ideea de 

timp, ele, ca şi timpurile verbului, au valori semantice asemănătoare‖ 

[Ibidem].  

Adverbul nu aduce o informaţie suplimentară, el scoate în 

evidenţă calităţile acţiunii în care se desfăşoară verbul. Tocmai aceste 

calităţi sunt incluse în conţinutul semantic al adverbelor şi lipsesc din cel 

al verbului. 

Aşa cum au menţionat lingviştii indicaţi mai sus, adverbele 

exprimă mai clar, mai exact calitatea desfăşurării unei acţiuni, astfel, 

încât am scris cândva este diferit de am scris adineaori.  

Valoarea temporală a adverbelor se schimbă atunci când sunt 

utilizate împreună cu prepoziţiile. Astfel, de exemplu adverbele acum 

sau astăzi ţin de planul prezentului. Ataşându-li-se anumite prepoziţii 

însă, precum ar fi de: de acum, de astăzi acestea devin sintagme care ţin 

de planul viitorului, deoarece ―…împreună cu prepoziţiile şi cu alte părţi 

de vorbire, adverbele formează îmbinări ce prezintă variate posibilităţi 

de concretizare a indicatorului semantic al verbului‖ [1, p. 140]. 

Prepoziţia de conferă şi adverbului, şi acţiunii întregi a verbului o nuanţă 

incoativă, de exemplu: de atunci, de ieri, de mâine etc. arată o acţiune 

care a început din acel moment.  

În încheiere ţinem să menţionăm că în limba română categoria 

aspectului se realizează prin mijloace gramaticalizate în cazul unei 

singure opoziţii aspectuale, şi anume perfectiv ~ nonperfectiv. 
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Celelalte trăsături aspectuale se manifestă prin mijloace lexicale. 

Majoritatea mijloacelor de exprimare a felurilor de acţiune sunt de ordin 

lexical-semantic: temporalitatea   internă,   adverbele,  locuţiunile   

adverbiale,   locuţiunile   verbale,  formaţiunile derivative (prefixele re-, 

răs-, răz- etc.), construcţii cu verbe semiauxiliare, mijloacele stilistice, 

formele timpurilor gramaticale. 
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Abstract: 

The Romanian dialects spoken in the aloglot environment were 

investigated by the linguists from Bessarabia, and also by those from Romania. 

Obviously, the Romanian spoken by the Romanian minority populations were 

influenced by national languages (Russian, Ukrainian, Bulgarian, respectively 

Serbo-Croatian and Hungarian), the most affected being the vocabulary. 
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new objects, the other replacing the old Romanian terms), there have been 

numerous borrowings, calques, new phraseological units etc. 

Key-words:idiom, linguistic interference, linguistic community, 

bilingualism, diglossia. 

 
Până în prezent s-au întreprins mai multe cercetări, sub diverse 

aspecte, referitoare la graiurile româneşti vorbite în afara graniţelor celor 

două state: România şi Republica Moldova. Aici avem în vedere 

comunităţile româneşti din Transnistria, Bucovina şi ţinutul Herţa, din 

nordul şi sudul Basarabiei. Mai întâlnim enclave româneşti în sud-estul 

Ucrainei, pe ambele maluri ale Bugului, în Asia Centrală, Caucaz şi în 

Extremul Orient al Federaţiei Ruse. 

Există câteva comunităţi româneşti şi în Statele Unite ale 

Americii, în special în Detroit, Cleveland, Philadelphia, precum şi în 

marile oraşe canadiene. Acestea au apărut şi s-au dezvoltat ca urmare a 

migraţiei unor valuri de ţărani din Transilvania, Banat, Maramureş şi 

chiar din Bucovina, începând cu ultimele decenii ale secolului trecut 

până către 1930. Stabiliţi, de obicei, la oraşe, românii americani au 

trecut, aproape în totalitate, de la agricultură şi oierit la industrie şi 

comerţ. Şi-au construit biserici, cluburi, şcoli duminicale (în care 

generaţiile mai noi învaţă limba părinţilor), editează ziare, reviste, unde 

se străduiesc să folosească româna literară din ţară [1, p. 113-118]. În 

graiul acestor comunităţi, fie în varianta vorbită sau în cea scrisă, se 

recunosc particularităţi ale graiurilor dacoromâne din aria transcarpatică, 

uşor arhaizante. Influenţa englezei americane e puternică, mai ales în 

cazul generaţiilor mai tinere. Pe lângă vocabularul general românesc sau 

regional (cunoscut în Transilvania şi Banat), au pătruns numeroase 

cuvinte englezeşti care denumesc obiecte şi noţiuni noi pentru vorbitori 

(din domeniile tehnic şi de civilizaţie urbană, de viaţă socială, 

economică, culturală etc.). Aceste graiuri sunt expuse până astăzi 

influenţei mediului aloglot în care funcţionează. 

În acest tip de situaţii, româna are statutul de limba primară, cel 

puţin pentru primele generaţii de vorbitori, iar limba vorbită în mediile 

aloglote respective se prezintă ca limbă secundară (sau limbi secundare). 

Natura şi stadiul bilingvismului, prezenţa sau absenţa diglosiei (interne 

sau externe), atitudinea vorbitorilor faţă de limba română se schimba de 

la o generaţie la alta, iar continuitatea şi vitalitatea idiomului românesc 
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depinde foarte mult de situaţia sociolingvistică din mediul aloglot 

respectiv. 

Populaţiile ce vorbesc aceste graiuri s-au stabilit pe teritoriile în 

care trăiesc astăzi în diverse perioade ale istoriei şi din cauze diverse. 

Este important să subliniem faptul că majoritatea acestor graiuri se 

identifică cu graiurile dacoromâne. 

Grigore Brâncuş distinge două tipuri de comunităţi lingvistice 

româneşti: primul, format din populaţiile existente în Bulgaria, Serbia şi 

Ungaria (teritorii învecinate cu România), al doilea, din populaţiile 

stabilite, în ultimul secol, prin emigrare, pe un teritoriu foarte depărtat de 

România. Aceste populaţii au menţinut, direct sau indirect, contactul cu 

ţara de origine. 

Referindu-se la graiurile din Ucraina şi Rusia, Vasile Pavel 

deosebeşte: a) graiuri româneşti din arii laterale şi b) graiuri româneşti 

din arii izolate [vezi 2]. Din prima categorie, după părerea lingvistului, 

fac parte graiurile din zonele limitrofe româno-ucrainene, al doilea grup 

fiind reprezentat de graiurile insulare localizate în sud-estul Ucrainei şi 

Caucaz. 

Fiind pusă în situaţia de a fi folosită cu statut alogen
14

, româna 

acestor comunităţi e supusă unor continue influenţe din partea 

idiomurilor oficiale: împrumută cuvinte, dezvoltă numeroase calcuri, 

uilizează unele clişee lingvistice, împrumută particularităţi de articulaţie, 

dar păstrează intactă flexiunea, trăsăturile gramaticale, precum şi partea 

cea mai rezistentă a vocabularului, cea moştenită din latină. Toate aceste 

comunităţi au conştiinţa că vorbesc româneşte şi că reprezintă etnii 

româneşti, aşadar se recunosc ca părţi integrante în unitatea spirituală 

românească. 

Un alt grup de graiuri româneşti utilizate în mediu aloglot îl 

reprezintă cele din Republica Moldova, cu o situaţie mai specială. Nu 

putem susţine că e vorba de un mediu străin prin excelenţă, întrucât 

mediul lingvistic de aici a fost preponderent românesc. Dar trebuie să 

specificăm că româna multă vreme nu a funcţionat pe acest teritoriu ca 

limbă oficială în stat. 

                                                             
14 

Graiuri româneşti vorbite pe teritorii care geografic se află în afara teritoriului 

de limbă română şi în care limba populaţiei majoritare este o altă limbă decat 

româna. 
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În continuare vom prezenta mai detaliat o parte din aceste graiuri 

ce funcţionează în mediu aloglot. O astfel de analiză presupune 

cunoaşterea factorilor sociali, politici etc., care, de cele mai multe ori, au 

fost decisivi în procesul de evoluţie a acestor graiuri. 

Graiuri româneşti din Ucraina şi Republica Moldova 

Cercetarea şi descrierea graiurilor româneşti din aceste regiuni se 

datorează unor colaborări intense şi productive dintre lingviştii de la 

Chişinău şi cei de la Bucureşti. Astfel, au fost studiate graiurile 

româneşti de la periferia spaţiului lingvistic românesc în patru zone 

aflate pe teritoriul Ucrainei: Regiunea Odesa (raioanele Reni şi 

Cantemir), unde se vorbesc graiuri de tip muntenesc de nord-est; 

raioanele Ananiev şi Cotovsk; regiunea Cernăuţi (cu graiuri bucovinene 

de nord); Regiunea Transcarpatică (cu graiuri maramureşene). Au mai 

fost supuse observaţiei şi graiurile din Republica Moldova aflate în zona 

transnistreană, în Ţinutul Orheiului şi raionul Vulcăneşti. 

Conform statisticilor oficiale, limba română din Ucraina este 

vorbită de 459.000 de locuitori, dintre care 135.000 apar înregistraţi ca 

români, iar 324.000 ca moldoveni [86, p. 55]. Românii din nordul Tisei, 

bucovinenii din Ucraina şi populaţia din Ţinutul Herţa se consideră 

români, spre deosebire de vorbitorii de limbă română din Republica 

Moldova care, cu puţine execepţii, se consideră moldoveni. De cele mai 

multe ori, moldovenii opun ―limba moldovenească‖ limbii române. 

În ultimul timp, românii din Ucraina beneficiază sporadic de un 

sistem de învăţământ în limba română. Influenţa ucraineană este mai 

puternică în localităţile în care există şi o minoritate ucraineană, iar 

limba de predare în şcoală este cea ucraineană. Înfluenţa din partea 

limbii ruse poate fi observată în localităţile în care există, pe lângă 

minoritatea ucraineană, şi o minoritate rusă. Limba de predare în aceste 

situaţii este rusa. Ca exemplu pentru prima situaţie ne poate servi satul 

Colincăuţi (raionul Hotin), unde din cei 5.536 de locuitori, 1.007 sunt 

ucraineni [3, p.56], iar pentru al doilea caz – satul Nestoita (raionul 

Kotovsk). În zonele în care populaţia românească se prezintă în 

comunităţi compacte (regiunea Cernăuţi sau raioanele Reni, Ismail) 

asimilarea este mai redusă, spre deosebire de Regiunea Transcarpatică, 

unde fenomenul de asimilare este foarte puternic. 

Cercetătorii recunosc prezenţa mai multor situaţii în partea de 

sud-est a regiunii Cernăuţi, în funcţie de următoarele zone: a) zona 
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―asimilării ireversibile‖, a ucrainizării foarte puternice. Aici limba 

română este utilizată doar in cadrul familiei şi în cercurile de prieteni; b) 

―zona asimilării tranzitive‖, în care sistemul de învăţământ este cu 

predare în limba ucraineană şi în limba rusă, iar limba română este 

utilizată doar în oficierea serviciului religios. Din această zonă fac parte 

localităţile Valea Cosminului, Corceşti, Molodia, Corodia etc.; c) zona 

―bilingvismului echilibrat‖ cuprinde localităţi din raioanele Herţa, 

Storojineţ, Hliboca etc. şi se caracterizează prin faptul că limba română 

îşi exercită funcţiile comunicative atât în şcoală, cât şi in biserică [4, 

p. 24-26]. 

Spaţiul românesc din stânga Prutului, precum şi enclavele 

româneşti situate între Nistru şi Bug au fost cercetate în mod constant 

sub diverse aspecte: etnofolcloric (Burada, 1893; Ştefănucă, 1933, 1935, 

1937, 1939), lingvistic (Weigand [5] etc. 

Cercetările lingvistice asupra graiurilor româneşti din stânga 

Prutului au fost posibile datorită editării atlaselor lingvistice, care au 

favorizat apariţia unor lucrări consacrate structurii graiurilor 

moldoveneşti şi maramureşene de pe teritoriul Ucrainei, Rusiei şi 

Republicii Moldova (Udler et al. 1976; Zagaevschi 1990 [6]). Elaborarea 

atlaselor regionale româneşti au avut un rol foarte important în 

cunoaşterea mai profundă şi mai complexă a zonelor dispersate  din 

punct de vedere lingvistic, cum ar fi, de exemplu, nordul Moldovei şi 

mai ales, Bucovina. Pe baza particularităţilor fonetice prezentate pe 

hărţile 428-430 din ALM 1, 2 cercetătorii au delimitat şase grupe 

dialectale: graiuri centrale, vorbite în cea mai mare parte a teritoriului 

Republicii Moldova; graiuri de nord-est vorbite în raionul Camenca, o 

parte a raionului Râbniţa, Kotovsk, raioanele din stânga Nistrului, 

Kirovograd şi Nikolaev; graiuri de sud-vest, vorbite în sud-vestul 

Republicii Moldova, inclusiv în raioanele Chilia şi Ismail din Ucraina; 

graiuri de nord-vest, vorbite în raionul Briceni şi Noua Suliţă; graiuri din 

regiunea Cernăuţi; graiuri din regiunea Transcarpatică [7, p. 75-83].  

Analizat în ansamblu însă, subdialectul moldovenesc (din estul şi 

nordul României, în Republica Moldova, Ucraina şi Rusia), prezintă trei 

grupuri mari de graiuri: de nord, centrale şi sudice. Trebuie să subliniem 

faptul că izoglosele celor trei mari arii dialectale prezentate, care, de 

altfel, individualizează subdialectul moldovenesc în cadrul dacoromânei, 



162 
 

au direcţia est-vest, particularităţile specifice fiind comune teritoriului 

din stânga şi din dreapta Prutului [8, p. 88]. 

Cele două grupuri de graiuri din nordul Bucovinei, delimitate de 

cercetătorii de la Chişinău, formează şi ele o arie comună cu graiurile 

bucovinene din România, a căror diversitate a fost remarcată şi 

subliniată de toţi cercetătorii care s-au referit la această zonă. Astfel, 

G. Weigand afirma cu privire la aceste graiuri: „sunt mai multe grupe 

bine delimitate şi având  propriul lor caracter, care se înfaţişează pe hartă 

ca un mozaic‖ [5, p. 446]. S. Pop delimitează trei direcţii de influenţă 

asupra graiurilor românesc din Bucovina: a) influenţa maramureşeană; 

b) influenţa ardelenească şi c) influenţa „mişcărilor de populaţie din 

Moldova de nord‖ [9, p. 427-428]. 

T. Papahagi susţine că graiul românesc din regiunea 

Transcarpatică aparţine subdialectului maramureşean. Dialectologii de la 

Chişinău au efectuat cercetări sistematice în Maramureşul de la nord de 

Tisa începând cu anul 1965 şi au analizat din perspectiva graiurilor 

moldoveneşti din stânga Prutului, considerându-le drept graiuri arhaice 

vorbite în arii marginale şi izolate. 

Din punct de vedere lingvistic, aceste graiuri se încadrează, în 

general, în aria subdialectului maramureşean şi, în special, în aria lui 

vestică (localităţile Săpânţa, Iapa, Rogna de Jos), caracterizată prin 

diminuarea particularităţilor specifice. 

Studiile de dialectologie ce au ca subiect de cercetare aceste zone 

subliniază, pe de o parte, unitatea graiurilor româneşti din regiunea 

Transcarpatică cu cele maramureşene din sudul Tisei şi, pe de altă parte, 

unitatea graiurilor româneşti vorbite pe teritoriul dintre Prut şi Nistru şi 

dincolo de Nistru cu cele din dreapta Prutului. Totodată, graiurile din 

nordul Bucovinei şi Ţinutului Hotinului formează arie comună cu 

graiurile din sudul Bucovinei şi nordul Moldovei, iar graiurile din sud-

vestul Basarabiei fac arie comună cu graiurile din Dobrogea de nord, din 

sud-estul Munteniei şi al Moldovei din dreapta Prutului. Graiurile 

româneşti vorbite într-o zonă compactă pe malul stâng al Nistrului 

prezintă, în linii generale, particularităţi comune cu cele dintre Prut şi 

Nistru. 

Graiuri româneşti din stânga Nistrului 

Locul de apariţie a termenului de „limbă moldovenească‖ a 

fost R.A.S.S.M., formată în componenţa Ucrainei în 1924. Această 
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sintagmă a fost utilizată şi pănă atunci – în scrierile cronicarilor Gr. 

Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Ion Neculce – dar de fiecare 

dată cu sensul de „grai moldovenesc‖, nicidecum fiind considerat ca 

având un caracter independent în raport cu graiurile vorbite în celelalte 

provincii româneşti. 

Încercările care s-au făcut pentru a elabora şi a implementa 

în R.A.S.S.M. o „limbă literară moldovenească‖ diferită de cea română 

aveau intenţia de a justifica necesitatea creării unui stat moldovenesc 

dincolo de Nistru. Astfel, terminologia românească a fost înlocuită cu 

regionalisme şi cu elemente „fabricate‖ sau calchiate după modele 

ruseşti. 

În ciuda acestei politici de rusificare, populaţia rurală din stânga 

Nistrului a rămas fidelă, în mare parte, graiului moştenit din străbuni. 

Împrejurări politice au făcut ca graiul românesc de peste Nistru să 

fie prea puţin cercetat. Una dintre constatările cele mai importante, pe 

care au făcut-o toţi cei care au studiat graiul românesc de peste Nistru, 

este marea asemănare a acestuia cu cel vorbit în Basarabia, Moldova de 

nord şi Bucovina. Gruparea aceasta a graiului transnistrean cu cel 

moldovean este susţinută atât de faptele generale de limbă, cât şi de cele 

de amănunt. Diferenţele, îndeosebi cele lexicale, sunt nesemnificative. 

În schimb, asemănările sunt numeroase şi elocvente, mergând uneori 

până la identitate. Principalele particularităţi marcante ale graiului 

moldovenesc se regăsesc în graiul de peste Nistru.  

Graiul românesc de peste Nistru – în structura lui, de acelaşi tip cu 

graiul moldovenesc — prezintă şi câteva caracteristici proprii, dintre 

care unele nu se mai întâlnesc în niciun grai dacoromân. Totodată, este 

de remarcat că majoritatea particularităţilor care apropie graiul 

transnistrean de cel moldovenesc se află într-un stadiu mai puţin evoluat. 

O altă constatare, relevată şi de Sever Pop [9, p. 433], este că 

graiul transnistrean păstrează o serie de fapte de limbă arhaice, care nu 

mai apar sau apar foarte rar în alte zone româneşti.  

Caracterul arhaic al graiului transnistrean (ca şi al celui 

basarabean) a fost explicat prin cunoscuta teorie a lui M. Bartoli [10], 

referitoare la conservatorismul ariilor laterale şi izolate. Explicaţia se 

poate susţine numai dacă admitem că această regiune periferică şi mult 

timp izolată de restul românismului păstrează unele fenomene de limbă 
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de acum câteva secole, şi nu din epoca românei comune, aşa cum s-a 

susţinut. 

Graiuri româneşti din nord-estul Bulgariei 

Graiurile româneşti vorbite pe teritoriul Bulgariei, în regiunile 

Loveci şi Vidin, au fost obiectul de cercetare al unor achete speciale, 

după anchetele ALR I şi ALR II (1969), continuate de apariţia unei 

culegeri de texte şi studii privind problemele legate de fonetică, 

morfologie şi lexic (1971, 1979). Rezultatele cercetărilor evocă ideea 

apartenenţei graiurilor din Bulgaria la tipul oltenesc sau/şi bănăţean. 

Nu este lipsit de interes să amintim că pe teritoriul Bulgariei (ca şi 

în Iugoslavia) există două grupuri de români: aromânii în sud-vest şi 

dacoromânii pe malul drept al Dunării, în directă continuitate teritorială, 

pe de o parte, cu cei din Timocul sârbesc, iar, pe de altă parte, cu cei din 

România. Aceştia din urmă sunt grupaţi astăzi, mai ales, în două zone 

mai importante: regiunea Vidin şi în jurul oraşului Nicopol. 

Zonele locuite astăzi de populaţia românească de pe malul drept al 

Dunării corespund celor două Moesii, iar toponimia acestora (nume de 

râuri sau de oraşe) demonstrează provenienţa lor romanică [11, p. 332]. 

Recensământul bulgăresc din 1910 atestă faptul că românii sunt 

răspândiţi pe tot cuprinsul Bulgariei, dar cei mai numeroşi şi stabiliţi 

compact sc regăsesc în regiunile Vidin (45.000 de locuitori), Rahovo 

(20.000), Cula (18.000), Nicopol (16.000) şi Lom (6.500). 

Atlasele lingvistice româneşti au ales ca puncte de anchetă doar 

localităţi din zona Vidinului. WLAD, pct. 273 (Bregovo), pct. 274 

(Florentin), ALR I, pct. 857 (Bregovo) şi 859 (Halovo), iar ALR II, pe 

lângă pct. 858 (Sfeti Petăr) anchetează şi un punct din estul Bulgariei, 

958 (Turtucaia). 

Pe malul românesc al Dunării, zonei anchetate îi corespunde zona 

cuprinsă între Turnu-Măgurele şi Corabia (unde se varsă Oltul în 

Dunăre), ceea ce reprezintă, în plan lingvistic, locul de interferenţă 

dintre graiurile munteneşti vestice (zona Teleormanului) şi cele olteneşti 

de sud-est. Graiul cercetat se evidenţiază prin caracterul lui unitar, pe de 

o parte, şi prin apartenenţa lui la graiurile româneşti sudice, pe de altă 

parte. Locuitorii acestor sate sunt, în marea lor majoritate, vorbitori 

nativi de limbă română. În prezent, doar persoanele din generaţia medie 

şi în vârstă mai vorbesc româneşte, generaţia tânără optând exclusiv 

pentru limba bulgară.  
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Procesul de asimilare lingvistică este foarte puternic, deoarece 

numai persoanele mai în vârstă vorbesc româneşte. Acest fenomen se 

datorează mai multor factori: 

1. Sistemul de învăţământ este cu predare în limba bulgară. În 

niciuna dintre localităţile anchetate de către lingviştii de la Bucureşti
15

 

nu au existat şcoli româneşti. 

2. Interzicerea de a vorbi româneşte în perioada 1950–1960. 

Declaraţiile subiecţilor anchetaţi (din Milcoviţa şi Lencovo) stau drept 

mărturie în acest sens. 

3. Schimbarea şi traducerea numelor româneşti de către 

autorităţile bulgare. 

4. Migrarea tinerilor la oraşe. 

5. Prezenţa unor monografii, aproape în fiecare din satele 

anchetate, redactate de cele mai multe ori la comanda oficialităţilor 

bulgare, cu scopul de a deforma adevărul istoric referitor la originea 

acestor locuitori. 

6. Prezenţa populaţiei bulgăreşti în aproape majoritatea satelor 

care, cândva, au fost în totalitate româneşti. Bulgarii s-au stabilit aici fie 

prin căsătorie, fie prin cumpărare de terenuri de alte populaţii venite din 

Balcani sau din Macedonia. 

7. Odată cu stabilirea graniţelor dintre statele naţionale din 

Balcani, a dispărut acea legătură permanentă între românii de pe cele 

două maluri ale Dunării. Unii dintre subiecţii anchetaţi îşi amintesc că 

bunicii au venit din România, din satele Teleormanului. 

Obiceiurile şi practicile rituale moştenite din străbuni şi cunoscute 

în copilărie de către cei mai în vârstă se integrează zonei sudice a 

teritoriului dacoromân (Oltenia, Muntenia, Dobrogea, iar uneori apar şi 

în Moldova): Căluşarii, Iordanul, Paparuda, Brezaia, Sărbătoarea 

viilor, Fraţii lunatici . 

O situaţie aparte prezintă românii care trăiesc în mase compacte, 

pe ambele maluri ale Bugului din sud-estul Ucrainei, pănă spre bazinul 

                                                             
15 

În perioada 1991–1996 s-au cules texte dialeclale din 3 localităţi din 

Republica Moldova, 18 localităţi din Ucraina, 8 din Ungaria, 16 din Bulgaria şi 

2 localităţi din Croaţia. 
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carbonifer al Donbasului şi spre Caucaz, Asia Centrală şi Extremul 

Orient. Aceste enclave româneşti au fost cercetate sub diverse aspecte: 

istoric (I. Nistor, V. Şişmariov), etnosociologic şi etnofolcloric 

(T. Burada, A. Raţiu etc.), demografic (S. Meteş) şi lingvistic (ALM, 

ALRR. Bas etc.). 

Cercetările de teren, efectuate cu ajutorul chestionarului, 

înregistrările obţinute în urma unor ―conversaţii dirijate‖ au arătat că 

limba română din aceste localităţi este supusă unui proces avansat de 

asimilare din cauza concurenţei acerbe dintre limba română şi limbile 

rusă, ucraineană şi altele. 

Atlasul lingvistic moldovenesc, elaborat de către dialectologii de 

la Chişinău, cuprinde 21 de localităţi din sud-estul Ucrainei şi din 

Caucaz. Anchetele acestui atlas au avut loc în perioada 1957–1965. 

Cercetările efectuate în cele trei sate din Caucaz (pct. 227, 228, 230) au 

fost realizate în 1960. Investigaţiile au fost reluate în 1996 de către o 

echipă de folclorişti de la Chişinău în patru localităţi din nord-vestul 

Caucazului (Moldovanskoe, Moldovanka, Trudovoi şi Şabanovskoe). În 

urma acestor cercetări au fost scoase în evidenţă următoarele 

caracteristici:  

1. Enclavele româneşti din Caucaz, alături de cele situate la est de 

Bug, dincolo de Ural până în Ţinutul Primoriei din Extremul Orient al 

fostei Uniuni Sovietice sunt supuse unui proces de asimilare continuă de 

către populaţia majoritară. 

2. Prezenţa masivă a formelor arhaice. Graiul românilor din 

aceaste zone aparţine subdialectului moldovenesc care nu a cunoscut 

influenţa limbii române literare, iar neologismele pătrunse în limba 

română în ultimele două secole lipsesc cu desăvârşire. 

3. Se atestă totuşi prezenţa unor denumiri de locuri ce poartă 

numele foştilor proprietari: Iazu lu Enachi, Fântâna lu Ghimpu, Râpa lu 

Iluţă etc. 

4. Originea românească a acestor populaţii este demonstrată şi de 

numele de familie: Botoşanu, Deleanu, Cioară, Turcu, Negreanu, 

Grădinariu, Munteanu, Cimpoi etc. 

5. Rusificarea intensă se datorează şi lipsei cu desăvârşire a 

şcolilor cu predare în limba română. Şcoli cu predare în ―limba 

moldovenească‖ au existat doar în perioada 1932–1937. 
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6. Proiectul de deznaţionalizare, aplicat, poate mai intens şi cu 

mai multă înverşunare, pe aceste teritorii, a condus treptat la dispariţia 

sentimentului naţional. 

În concluzie, precizăm că gramatica graiurilor româneşti din afara 

graniţelor ţării e rezistentă, nealterată, unitară, se identifică cu gramatica 

limbii comune. Influenţele au intervenit mai puţin în morfologia limbii 

noastre. Faptul acesta s-ar explica, după părerea noastră, prin aceea că 

opoziţiile gramaticale ale românilor se exprimă printr-un număr mare de 

mărci pozitive, ceea ce conferă rezistenţă gramaticii în condiţiile 

bilingvismului. Sunetele noi care au apărut devreme în română, 

africatele şi fricativele, vocala ă sunt utilizate la finală în distincţii 

morfologice şi asigură posibilităţi interne românei pentru adaptarea fără 

dificultăţi a numărului imens de cuvinte din limbile cu care a venit în 

contact în cursul istoriei, în primul rând cu limbile slave de sud. 

Dacă prin contactul românei cu limbile balcanice sau cu cele din 

apropierea Balcanilor (limbile slave, turca, maghiara, greaca) a putut fi 

verificată rezistenţa structurilor ei latineşti, deşi s-a dezvoltat izolat de 

celelalte idiomuri romanice, acest lucru trebuie înţeles ca o dovadă a 

vitalităţii tendinţelor originare latineşti, a capacităţii de asimilare a 

elementelor nelatine. La aceeaşi concluzie se ajunge şi prin examinarea 

trăsăturilor graiurilor româneşti târzii vorbite în medii alogene. Unitatea 

latinei dunărene, favorizată de unitatea politică a Daciei, unitatea 

românei comune (faza de dinaintea separării dialectale), unitatea 

graiurilor dacoromâne reflectă, de fapt, unitatea spirituală a românilor. 

Indiferent de locul unde le-a sortit istoria să vieţuiască, românii, 

vorbindu-şi limba părintească, au conştiinţa etnicităţii lor. Factorul 

conştiinţă – în sensul foarte larg al cuvântului – este determinant în 

menţinerea limbii. Atât timp cât românii (ne referim la cei din afara 

graniţelor ţării) au conştiinţa apartenenţei lor etnice reale – nu se poate 

vorbi de dispariţia limbii, oricât ar fi de puternică presiunea idiomului 

oficial.  
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COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ŞI NEUROFIZIOLOGIA 

EMOŢIILOR 

 

Abstract: 
Human communication is not merely a verbal psychophysical activity of 

two or more people, but it is also a psychosocial influencing process by means 

of specific languages, attitudes, behaviors. Besides the informational value, 

every communication process has an emotional valence (pleasure / 

displeasure). From a neurophysiological standpoint, a stimulus activates the 

reticular activating system that prepares the cerebral cortex for its processing.  

Key words – emotion, neurophysiological study of emotions, 

interpersonal communication, specialized cortical areas, emotions monitoring, 

behavioral comuunication of emotions. 

 

Într-o lume dominată de căutarea succesului profesional şi 

personal, oamenii caută să îşi găsească echilibrul mental şi emoţional. 

Cu toate că abilităţile intelectuale sunt foarte importante, emoţiile sunt o 

sursă de informaţii esenţiale pentru comunicare. Ceea ce numim noi 

emoţie este, de fapt, combinaţia mai multor modificări survenite la nivel 

subiectiv, cognitiv (de gândire), biologic şi comportamental. Emoţiile 

modulează comportamentele noastre direcţionate spre noi înşine 

(intrapersonal), cât şi comportamentele noastre direcţionate spre ceilalţi 

(interpersonal) [10].  

În pofida naturii efemere, de scurtă durată a emoţiilor şi a 

obstacolelor întâmpinate în evaluarea lor, precum şi în surprinderea 

cauzelor multiple care generează fenomenele emoţionale, studiul 

neurofiziologic al  emoţiilor în raport cu comunicarea constituie, în 

prezent, o temă centrală pentru teoreticieni şi cercetători şi, totodată, o 

provocare în domeniul cercetării. 

Literatura de specialitate  evidenţiază următoarele principalele 

roluri ale emoţiilor în viaţa psihică: rolul de autoreglare, rolul adaptativ, 

rolul de susţinere energetică a celorlalte procese psihice, rolul social şi 

de comunicare şi rolul de catharsis [1, p. 15].  
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Prin intermediul emoţiilor comunicăm celor din jur experienţa 

noastră. Potrivit teoriei învăţării si comunicării sociale a emoţiilor [11; 

12], limbajul emoţional se învaţă prin imitaţie, experienţă şi prin procese 

sociale de comparaţie. Tendinţa naturală a oamenilor este de a împărtăşi 

experienţele emoţionale cu cei din jur: tind să comunice şi să-şi 

verbalizeze emoţiile, în special emoţiile trăite intens. Înţelegerea, 

conştientizarea şi comunicarea propriilor emoţii este legată de procesul 

de autocunoaştere: pe măsură ce oamenii se cunosc mai bine şi se află în 

contact cu propria experienţă emoţională, dobândesc, totodată, abilitatea 

de a-şi ‖numi‖ emoţiile. 

Chiru I. (2003) studiind şi descriind comunicarea interpersonală 

vine să confirme că orice activitate de comunicare are la bază înţelegerea 

celorlalţi, dar şi înţelegerea noastră de către ceilalţi. Comunicarea ne 

asigură o legătură vitală cu alte persoane. Comunicăm pentru a ne 

descoperi unii altora trebuinţele şi pentru a ni le  împărtăşi,  

concretizează autorul. ―Totul e comunicare: nu există o formulă mai 

cuprinzătoare şi mai adecvată pentru a defini substanţa vieţii sociale, 

economice şi culturale ce ne animă decât aceasta‖ [4, p.71]. 

Comunicarea umană este nu numai o activitate psihofizică de 

acord verbal a două sau mai multe persoane pentru realizarea anumitor 

obiective, ci şi un proces psihosocial de influenţă prin limbaje specifice, 

a atitudinilor, comportamentelor destinatarilor şi interlocutorilor [3]. 

După cum afirmă M. Dinu, comunicarea stă la baza organizării 

sociale, coagulând şi controlând raporturile orizontale dintre oameni, dar 

angajează şi aspiraţiile umane verticale într-o mişcare ascensională către 

planurile superioare ale realităţii [5,p.15]. 

Fiecare persoană angajată în procesul comunicării se 

individualizează printr-o stare proprie. Această stare este un produs al 

învăţării (William V.Haney, citat de Gh.-Ilie Fârte [6, p.42] şi 

încorporează calitatea organelor senzoriale, experienţele perceptive 

anterioare, capacitatea de exprimare şi autoreglare a emoţiilor,  de 

focalizare a atenţiei, schemele logice aplicate în organizarea mesajelor 

etc. Sistemele specifice stării interne se răsfrâng asupra percepţiei, astfel 

încât procesul de selectare, organizare şi interpretare a impulsurilor, 

stimulilor sensibili din mediu într-un tablou coerent diferă de la un 

participant la altul în procesul comunicării.  
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Pentru a manifesta o putere interpersonală în dirijarea, conducerea 

şi controlul relaţiilor interpersonale  D. Goleman [7] conchide că trebuie 

să deţii autocontrolul şi să ai capacitatea de a trece peste anxietate şi 

stres. După D. Goleman, cea mai bună artă de relaţionare în comunicare 

se bazează pe dirijarea şi monitorizarea propriilor emoţii şi stări afective, 

competenţă socială prin care persoana reuşeşte să se înţeleagă uşor cu 

oamenii şi a fi „corectă din punct de vedere social‖, a-şi exprima 

controlat stările afective pentru a coexista şi a comunica.  

Emoţiile au componente comportamentale specifice care 

reprezintă felul în care acestea se afişează în exterior. Primele cercetări 

şi observaţii asupra relaţiei dintre comportamentul corpului şi minte vin 

din sec 19. În 1884 William James, un psiholog de la Harvard, a sugerat 

că anumiţi stimuli din mediu produc  răspunsuri organice şi că aceste 

răspunsuri viscerale, de la organele interne, de la inimă, stomac, plămîni 

sau intestine, determină mintea să reacţioneze prin emoţii specifice. 

James a rezumat teoria sa în afirmaţia calebră şi surprinzătoare totodata: 

,,ne este frică pentru că fugim, nu fugim pentru că ne este frică". 

În aceeasi perioadă danezul Carl Lange a avansat o idee similară 

cu privire la apariţia emoţiilor. Cele două teorii au fost unificate şi 

cunoscute ca teoria James-Lange. Această teorie a fost un prim reper în 

întelegerea naturii şi influenţei emoţiilor.  

Aproape imediat această teorie a devenit ţinta unui criticism 

vehement. Cel mai critic a fost Walter Cannon, care susţinea că emoţia 

este o stare de excitaţie crescută a organismului, şi că aceasta este o 

parte a unui sistem de activare.  

Împreună cu P. Bard, Cannon a formulat o teorie a activării care 

susţine că emoţiile sunt o parte a unui sistem specific de alarmă pentru 

activarea corpului. Teoria Cannon-Bard era opusă teoriei James-Lange. 

Conform teoriei Cannon-Bard, locul emoţiilor era creierul, respectiv, 

TALAMUSUL. La talamus ajunge stimularea externă, iar acesta trimite 

impulsuri specifice, atît către cortexul cerebral, cît şi către viscere, 

pregătind astfel corpul pentru acţiune. Cei doi considerau că emoţia era 

rezultatul unei stări de excitaţie cerebrală. Cînd persoana se află în faţa 

unui stimul care cauzează teama, corpul ei reacţionează activîndu-se 

astfel încît este gata pentru orice reacţie de ―luptă sau de fugă‖ (teoria lui 

Cannon-Bard) [2] care este necesară pentru a se proteja, deoarece 

impulsul cel mai primar/de bază este acela de a supravieţui.  
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Cercetările moderne au arătat că aceste teorii timpurii exprimau 

într-un mod extrem de simplificat realitatea complexă a trăirilor 

emoţionale. Majoritatea teoriilor moderne pun accentul pe elementul 

cognitiv sau de gandire în formarea emoţiilor. De exemplu, cînd 

oamenilor li se povesteşte despre o situaţie particulară, tind să manifeste 

emoţia corectă, corelată cu acea situaţie, fie că ei cunosc sau nu situaţia 

în mod direct. Această observaţie ar indica faptul că majoritatea 

emoţiilor tind "să existe în ochii privitorului". Din perspectiva cognitivă, 

nu obiectul în sine este mai important, cât mai ales modul în care 

persoana interpretează condiţiile externe, semnificaţia raţională pe care o 

atribuie acestora. În mod obişnuit, se realizează distincţia între cogniţiile 

raţionale şi cogniţiile iraţionale, precum şi între emoţiile funcţionale, 

pozitive, cu valoare adaptativă şi emoţiile disfuncţionale, perturbatoare.  

În procesul comunicării interpersonale limbajul popular păstrează 

multe expresii care evidenţiază legătura dintre comportamentul exterior 

al corpului  şi minte. Adeseori ne surprindem auzind sau spunînd că 

putem fi "orbiţi de furie", alteori spunem că putem "înţepeni de frică". În 

mod tradiţional, în funcţie de natura bună sau rea a trăirilor emoţionale 

în comunicare, cineva poate zice că "i se umple inima", atunci cînd 

simte bucurie, sau poate să sufere de "dureri de inimă", atunci cînd este 

trist. Alteori, starea de frică îl poate face pe individ să zică că inima "i se 

urcă în gît" sau "să se ducă în stomac, călcîi". Tot din cauza fricii 

oamenii spun că pot "paraliza" de frică. 

Emoţiile, de asemenea, se exprimă în mod relativ rapid şi la 

nivelul pielii. Într-o comunicare neplăcută sau neaşteptată o persoană 

tînară se poate îmbujora de ruşine sau de stingherare ori de indignare. 

Pielea poate reacţiona la frică printr-o transpiraţie excesivă sau prin 

apariţia unor mici pete roşii. Frica poate face, de asemenea, ca muşchii 

să se contracte şi persoana să muţească pe loc.  Celor cu o fire 

clocotitoare li se poate spune că "ard de nerăbdare sa spună ceva".  

Unele tulburări emoţionale pot face ca în comunicare "să ne 

tremure genunchii" sau "să ni se înmoaie picioarele" ori comunicarea 

interpersonală să determine "clănţănitul dinţilor". Alteori, într-o stare de 

stres, de încleştare interioară, poţi să "scrîşnesti din dinţi". Unii nu pot 

"înghiţi" o situaţie, expresie verbală, impresie, părere, atitudine etc. Alţii 

simt "un nod în gît", "o greutate în piept" sau "un nod în stomac". 
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Sentimentul interior de uşurare este comunicat în mod obişnuit prin 

expresia "mi s-a luat o greutate/piatră de pe inimă". 

Fiecare proces comunicativ are, pe lîngă valoarea informaţională 

indispensabilă conservării vieţii şi orientării în mediu, şi o valenţă 

afectivă (trăirea plăcerii/năplacerii) dată de satisfacerea sau 

nesatisfacerea unor nevoi primare care duce la apropierea sau 

îndepărtarea de stimulii exteriori.  

Din punct de vedere neurofiziologic, la acţiunea unui stimul este 

activat sistemul reticulat care pregăteşte cortexul cerebral pentru 

prelucrarea acestuia prin menţinerea stării vigile şi concentrarea atenţiei, 

contribuind totodată şi  la reglarea unor mecanisme de integrare şi  la 

realizarea unor acte reflexe, iar prin antrenarea sistemului endocrin şi al 

sistemului neurovegetativ, dînd expresie emoţiilor în plan 

comportamental. Talamusul face o analiză primară a informaţiei 

detectînd stimulii cu influenţă vitală pentru organism şi filtrînd afluxul 

de informaţii 

Prin prelucrarea impresiei la nivelul ariilor corticale specializate 

se ajunge la o detectare, discriminare şi integrare a stimulului, fapt ce se 

traduce în plan afectiv prin emoţie, iar în plan comportamental prin 

impuls. Prelucrarea informaţiei în zonele de asociaţie, analiza, 

compararea şi decodificarea stimulului duc la stabilirea unei semnificaţii 

a obiectului perceput, la integrarea lui verbală şi la atribuirea unui rol în 

activitate. Astfel, în cazul unei comunicări interpersonale, subiectul 

devine abilitat să adopte un comportament adecvat situaţiei. 

Totodată, excluderea emoţiei din repertoriul comunicativ, 

blocarea ei prin raţionalizarea situaţiei şi îndepărtarea de concretul 

imediat dincolo de a duce la obiectivitate, sărăceşte relaţia de 

comunicare de însăşi elementul cunoaşterii sale – celălalt. Fiindcă deşi 

nu putem ajunge niciodată să simţim ca altul, în cazul unei relaţii 

deschise, autentice putem ajunge să resimţim ceea ce celălalt descrie ca 

propria sa percepţie. 

Una dintre principalele dificultăţi în analiza descriptivă a 

emoţiilor este faptul că emoţiile sunt de obicei relevante mai ales în 

contextul în care apar, în cazul nostru al comunicării interpersonale şi 

chiar atunci ele variază ca intensitate şi nuanţă. În general, sentimentele 

de plăcere şi neplăcere, numite sentimente hedoniste, sunt considerate 

emoţiile fundamentale de bază. Principalele trăiri emoţionale plăcute 
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sunt bucuria, bunadispoziţie şi mulţumirea. Principalele trăiri emoţionale 

neplăcute sunt frica, mînia şi resentimentul. Fiecare emoţie, plăcuta sau 

nu, este caracterizată de intensitate. 

Pentru a determina intensitatea emoţională, psihologii măsoară 

modificările fiziologice ale corpului: pulsul, tensiunea, viteza respiraţiei 

şi conductanţa pielii. Conductanţa electrică a pielii numită "răspunsul 

galvanic al pielii" (RGP), oferă indicaţii valoroase în special legate de 

stările de anxietate. În mod normal, aprope orice emoţie este 

acompaniată de o scădere rapidă a RGP. Pe acest principiu funcţionează 

de exemplu detectorul de minciuni. De asemenea, undele cerebrale 

rapide sunt caracteristice unei stări emoţionale crescute. 

Problema producerii emoţiei în procesul comunicării 

interpersonale trebuie privită şi din perspectiva dinamicii activităţii. 

Fiind orientată în direcţia atingerii anumitor scopuri, a satisfacerii 

anumitor stări de motivaţie, individuale sau sociale, activitatea de 

comunicare include în mod necesar componente emoţional-afective.  

Analiza mecanismelor stărilor afective nu poate fi ruptă de analiza 

mecanismelor activităţii de comunicare. Pe langă verigile 

neurofiziologice aceste mecanisme includ şi verigi psihologice şi chiar 

psiho-sociale. Şi dacă verigile psihologice sunt de altă natură decît 

afectivă – de pildă, de natură motivaţională, cognitivă sau volitivă – 

atunci suntem obligaţi ca în configuraţia bazei neurofiziologice să luăm 

în seama conexiunile dintre structurile asa-zis specific emoţionale şi cele 

legate direct de procesele motivaţionale, cognitive sau volitive.  

În ciuda aparent precisei localizări, afectivitatea, privită în toată 

complexitatea ei, iar nu redusă la emoţiile primare asa cum se tinde 

uneori, are poate cea mai largă bază neurofiziologică. Dacă e să 

remarcăm aspectul neurofiziologic al emoţiilor, putem menţiona cu 

certitudine că emoţiile sînt un fel de eveniment somatic (oboseala, 

durerea toracică, pielea de gîscă) şi/sau eveniment afectiv (panică, 

goliciune, expansivitate) trăit drept percepţie a unor condiţii antecedente. 

Or, emoţia este un întreg scenariu, este desfăşurarea tuturor 

componentelor experienţei, sau experienţei coezive a întregului pachet 

de stări afective [8].   

Din perspectiva neurofiziologică (NF), emoţiile constituie un 

proces integrativ  complex, realizat de structurile cerebrale şi manifestat 

prin fenomene motorii, senzoriale şi autonomice. Palme umede, inima 
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care bate puternic, picioare care tremură şi gura uscată... În declanşarea 

stărilor afective are loc integrarea verticală a mai multor subsisteme 

cerebrale precum: cortexul, hipotalamusul, hipocampul, sistemul limbic, 

amigdala, formaţiunea reticulară, coloana laterală ş.a. Prin interacţiuni 

reciproce, aceste structuri determină multiple manifestări corporale, cele 

mai expresive fiind manifestările vegetative, aşa ca: hiperemia facială, 

transpiraţia  abundentă, tahicardia, tremorul vocii etc. Acestea 

încorporează în sine dimensiunile subiectivă şi obiectivă ale emoţiilor 

[9].  

Analiza reperelor teoretice referitoare la neurofiziologia emoţiilor 

în procesul comunicării interpersonale axează eficienţa repertoriului 

comunicativ pe fundamentarea ştiinţifică a conceptului  de 

neurofiziologie a culturii emoţionale, devinit o necesitate acută în 

condiţiile în care rezultatele unor cercetări în domeniul psihopedagogiei 

comunicării arată că gradul de dezvoltare emoţională este decisiv nu 

doar pentru eficienţa profesională, ci determină succesul în viaţa socială. 

Extinderea şi diferenţierea nevoilor emoţionale ale personalităţii 

provoacă probleme care se fac resimţite în procesul de adaptare la 

mediul profesional [3, p.8].  
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INTETRANSDISCIPLINARITATEA LA ORELE DE LIMBA 

ROMÂNĂ ÎN ŞCOALA ALOLINGVĂ 

Abstract: 
Intertransdisciplinarity in our view is interpreted from the position of 

Duality Principle axiologies Globale- Return (matter-spirit) to essentially 

activating self awareness and advancing to a new stage of becoming. To 

discipline the evoluare- assessment is required for all education levels, from the 

manager of education, to develop a curriculum interprinzător in education 

(long and short) engaged on intertransdisciplinarităţii phenomenon, ie the 

imperatives general principle assembled axiology trinity teaching principles: 

creativity, knowledge-communication-able to mobilize selection and 

combination methods, processes, strategies appropriate for the major work: the 

formation of personality as complex as social value. 

Key words: interdisciplinarity, general axiology principle, modern 

teaching.                                                                               
 

Noua orientare a învăţământului, prin trecerea de la instruirea 

informativă la cea formativă, se  îndreaptă spre formarea, dezvoltarea şi 
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cultivarea sensibilităţii, interesul pentru valorile culturale, în general. 

Scopul central al studiului în cauză  este , în fond, formarea unor elevi 

capabili  a se încadra activ în domeniile vieţii sociale; a vehicula oportun 

cu valorile culturale, în stare să asigure viabilitate unei societăţi 

deschise. Or, formarea personalităţii este necesar să se producă în 

temeiul unei educaţii intelectuale continui  la nivel de comunicare activă, 

interdisciplinară. Această posibilitate  asigură  stabilirea  unor raporturi 

conştientizate de  armonizare a valorilor general-umane cu cele specific 

naţionale. 

Din câte ştim gradul de intelectualitate  al individului se judecă 

după capacitatea acestuia de a înţelege, a depozita, a păstra şi a recepta 

în permanenţă nu numai valorile culturii poporului din care face parte ca 

etnie, ci şi valorile culturii altor popoare, mai ales ale acelei culturii în 

care se integrează  în realitatea socio-economică. De aici vine şi 

necesitatea cunoaşterii limbii române ca limbă a statului atât la nivel de 

comunicare cotidiană, cît şi la nivel de receptare / exprimare    a   

valorilor culturale, literare, istorice, economice.  Ţinem să evidenţiem 

faptul că realizarea acestor obiective nu se reduce doar la cantitatea 

volumului de informaţie asimilat, ci mai cu seamă la  calitatea 

transferului acestui volum în  conţinut integru/formativ-personalitatea ca 

valoare socială complexă –  oglindă a limbii vorbite/trăite.  Acest  fapt  

asigură centrarea disciplinei vizate(limba română) pe subietul definitoriu 

al învăţării - elevul.  Conceput în termeni de competenţe, curriculumul 

asigură astfel centrarea pe dezvoltarea psiho-intelectuală a elevului, 

respectându-se sarcina principală a învăţământului formativ.  

Studiul limbii şi literaturii române pentru alolingvi reprezintă, 

alături de studiul limbii şi literaturii materne şi cel al limbilor străine, 

unul dintre cele mai importante compartimente   curriculare limbă şi 

comunicare, menit să se centreze, vizavi de formarea competenţelor de 

comunicare,  la o mai bună integrare  în cotidian.      De pe poziţie  

profesională conştientizăm că  sarcina   primă  a cadrului didactic este  

să-l înveţe/să-l deprindă pe elevul alolingv să  stăpânească liber limba 

română ca  limbă a statului în care convieţuim, dar şi să o simtă, să o 

disponibilizeze la nivel creativ. La favorizarea creării condiţiilor de 

formare competitivă , vizavi de principiile de bază ale învăţării unei 

limbi nematerne apare nevoia de  a asigura un spaţiu normant  de 

interactivitate; nevoia de  Principiul Axiologiei Generale în învăţământ, 
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înafara căruia  nu este posibil capersonalitatea să evolueze în chip 

formative complex. Or, acestea sunt sarcinile  principiului graţierei , 

disponibilizat   în cele două  lucrări evidente: 

1. Retroacţiunea în educaţia lingvistică şi literară a elevilor. 

2. Retroacţiunea şi Graţierea în educaţia lingvistică şi literară a elevilor 

la etapa de parteneriat.(2). Din care înţelegem că  favorizarea de  un 

spaţiu educaţional aferent procesului umanizarii, induce la  

interrelaţionarea funcţională a celor  trei  principia de bază  ale 

didacticii moderne : comunicare, cunoaştere, creativitate, care 

asigură fenomenul intertransdisciplinarităţii la ore.  

Experienţa demonstrează că noul сurriculum cere elocvent 

angajarea  procesului  educaţional  pe competenţe,  dar nu oferă un 

principiu diriguitor care să promoveze cu adevărat priorităţile creării 

unui spaţiu educaţional favorabil complinirilor  umane pentru care 

optează, a optat dintotdeauna  filosofia educaţiei în reprezentările lui 

Imanuel Kant, Lucian Blaga,  John Dewiey, Arnaldo Niskier. Este bine 

ca curricula şcolară să se centreze  pe  multiplele graţii: principii, 

metode, competenţe, vizavi de un principiu diriguitor accesibil 

modernizării învăţământului. Şi atunci  învăţarea  limbii române, 

racordată la principiul axiologiei generale, prin urmare, la constelaţia de 

ansamblu prinipial interactiv: principiul relaţional,principiul ambianţei 

comunicative, principiul necesităţii motivaţionale, principiul 

personalizării, principiul parteneriatului,principiul responsabilităţii, 

principiul densităţii comunicative, va avea efectele formative scontate: 

personalitatea –valoare socială complexă. Racordarea la principii 

mobilizează întregul sistem educaţional  pe exersarea metodelor şi 

tehnicilor de  învăţare cu un pronunţat caracter funcţional: metode 

tradiţionale clasice (expunerea, conversaţia, exerciţiul), metode 

moderne, (algoritmizarea,problematizarea, brainstorming-ul ,instruirea 

programată), metode verbale bazate pe cuvântul scris sau rostit, metode 

intuitive, metode active,  metode euristice, metode individuale, metode 

de predare-învăţare în perechi/grupuri sau pe ateliere, metode frontale 

(dezbateri, interviuri, înscenări, asalturi de idei), metode combinate. Noi, 

cei care aplicăm demersul curricular, în mod experenţial şi experimental, 

atenţionăm încă o dată în plus că  simţim stringent necesitatea 

promovării/ recunoaşterii Principiului Axiologiei Globale, numit şi 

principiul al graţierii, ca  drept stimul principal de  racordare a întregului 
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demers educaţional la idealul cunoaşterii şi complinirii de sine, la 

efectele  fenomenologice ale interdisciplinarităţii . Astăzi este imposibilă 

complinirea personalităţii înafara conceperii  saltului Om , orizont al 

misterelor – Om, orizontul al marilor virtuţi.(1). 

          Fenomenul intertransdisciplinarităţii este  definitoriu în 

progresul cunoaşterii. Cel mai puternic argument pentru 

interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe 

discipline.(J.Moffet). Dealtfel, ideea de bază a interdisciplinarităţii 

constă în faptul că aparatul conceptual şi metodologic al mai multor 

discipline este utilizat în interconexiune pentru a trata o temă, o 

problemă, dar mai ales pent integralizarea competenţelor,                           

interdisciplinaritatea presupunând o intersectare a diferitelor arii 

curriculare. Interdisciplinaritatea presupune interacţiunea deschisă între 

anumite competenţe sau conţinuturi interdependente, bazate pe  un 

suport epistemologic ce implică intersectarea disciplinelor.   

Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu 

privire la o  problematică  a  cărei  complexitate  nu poate fi surprinsă 

decât printr - o convergenţă şi o combinare prudent a mai multor puncte 

de vedere. După Constantin Cucoş (3) intertrdisciplinaritatea derivă din 

spaţiul cercetării ştiinţifice, iar ca demers epistemic, în domeniul 

educaţiei, poate fi sesizată sub două aspecte:  

1. concentrarea conţinuturilor în perspectiva  interdisciplinară .    

2. proiectarea  şi  organizarea proceselor didactice în viziune 

interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni 

între limbaje explicative cu scopul diminuării diferenţelor care apar între 

disciplinele de studiu. Predarea şi învăţarea unei discipline are 

dezavantajul să folosească perceperea secvenţială şi insulară a realităţii 

unice făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară realizarea unor 

conexiuni, între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi 

coerentă între fenomenul studiat cu cel care urmează a fi format, 

bineânţeles, după noi, aici  este vorba  de finalitatea coraportuală: obiect- 

subiect al educaţiei centrată pe integritatea adevărului fenomenomenal- 

Principiul Axiologiei Generale în toată semnificaţia: bine-frumos-util. 

Pentru atingerea obiectivului   interdisciplinarităţii la nivelul activităţilor 

de predare-învăţare –evaluare, ca deobicei  căutăm teme comune pentru 

diferite obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de 
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ordin  educaţional  major,  antrenarea capacităţii de judecată, dezvoltarea 

sentimentului responsabilităţii cum ar fi luarea de decizii, fără a ne da 

seama că  adevărul se ascunde în esenţa  completitudinii umane - 

suplinirea deficitului de/în educaţie rezolvarea de probleme, însuşirea-

exersarea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă. Aceste 

competenţe cu character generic pot fi transferate cu uşurinţă dintr-un 

context disciplinar în altul, dar, mai ales, pot fi transferate efectiv în 

context de viaţă cotidiană în afara clasei. Din punctual de vedere al 

modului în care se produce învăţarea în context interdisciplinar,după R. 

Legendre ,,putem diferenţia între:                                                                                

1.  interdisciplinaritate centripetă: cu accent pe utilizarea în interacţiune 

a diferitelor discipline pentru exploatarea unei teme sau pentru formarea 

unei competenţe integrate;                                                                                                                                   

2. interdisciplinaritate centrifugă, care deplasează accentul de pe 

disciplină/obiectul învăţării pe cel care învaţă, punând pe primul plan 

tipurile de achiziţii integrate/interdisciplinare pe care acesta  le va 

dobândi prin învăţare. (5) 

Considerând că interdisciplinaritatea are ca principal fundament 

tocmai transferul metodelor între discipline. Vizavi de modalitatea de 

contestare a efectelor interdisciplinarităţii. În această conceptualizare, B. 

Nicolaescu (7) identifică trei grade de interdisciplinaritate:                                                                                                            

1. un grad aplicativ(de exemplu, metodele fizicii nucleare sânt 

transferate în medicină şi apare un nou tratament al cancerului);  

2. un grad epistemologic ( de exemplu, transferul metodelor din logica 

formală  în legislaţia juridică generală);  

3. un grad generator de noi discipline(de exemplu, transferul metodelor 

matematice în fizică a condus la apariţia fizicii matematice).  

După  noi, vizavi de Principiul Axiologiei Globale (cf.L.B.)există 

şi un al patrulea grad de interdisciplinaritate – 

fenomenologic/transcedental-  axat pe  suplinirea deficitului de educaţie 

în cheia unui întreg cupaj de principii complinitorii:  

- principiul asamblării predării- învăţării-evoluării/evaluării; 

- principiul interdependenţei  materiei lingvistico- literare; 

- principiul implementării  noilor situaţii comunicative; 

- principiul axării pe competenţe; 

- principiul interactivizării deprinderilor integratoare (înţelegerea 

după auz, vorbire, lecturăşi scriere)  şi a deprinderilor  de ansamblu 
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intertransdisciplinar: limbă,  literatură, pedagogie, psihologie, 

istorie, fizică, matematică, logică - filosofie a educaţiei; 

- principiul intertextualităţii; 

- principiul stimulării  spiritului activ după necesităţi şi posibilităţi; 

- principiul interconexiunii cu  actualitatea;  

-  principiul învăţării continue;                                                           

- principiul interferenţei motivaţionale; 

- principiul soluţionării situaţiilor problematice-deficitul de educaţie;                      

În această ordine complinitorie, activitatea profesorului este 

animată de  interactivizarea celor trei principii de bază ale didacticii de 

totdeauna (menţionate déjà): cunoaştere, comunicare, creativitate- 

disponibilizate la însuşirea  materiei gramaticale în plan funcţional 

(nivelul fonetic, lexical, morfologic,  sintactic) şi la exersarea/modelarea 

deprinderile de audiere, vorbire, citire, scriere; 

O astfel de ierhizare a principiului axiologiei generale, în operaţia 

de complinire formativă induce spre o mai bună realizare a următoarelor 

sarcini didactice binecunoscute: 

- evidenţa abilităţilor elevilor  în vederea perfecţionării comunicării 

în limba a doua; 

- învăţarea limbii în baza deprinderilor integratoare;- însuşirea 

conştientă a limbii-ţintă drept condiţie de realizare a limbajului 

fluent;  

- sistematizarea şi succesiunea materiei de studiu, a metodelor şi 

procedeelor de instruire; 

- accesibilitatea materiei de studiu în baza tehnicilor adecvate de 

instruire accentual fiind plasat pe productivitate,creativitate;-

caracterul formativ al instruirii,mobilizarea eforturilor intelectuale 

activităţii creatoare,situaţiei de problemă. 

Anume în această ordine conceptual convenim că proiectarea 

strategiilor de predare-învăţare a limbii şi literaturii române  are/trebuie 

să aibă multe afinităţi cu diverse modele utilizate la predarea limbilor 

moderne. Iată de ce  spunem că din punct de vedere teleologic,este 

importantă raportarea strategiilor didactice la competenţele curriculare în 

cheia racordării la principiul axiologiei generale. 

În loc de concluzii 

Intertransdisciplinaritatea  în viziunea noastră este interpretată de 

pe poziţia principiului axiologiei generale – reîntoarcerea dualităţii 
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(materie-spirit) la esenţă,  conştientizarea activizării sinelui şi avansarea  

lui pe o nouă treaptă a devenirii. Pentru a disciplina procesul de 

evoluare- evaluare în învăţământul de toate gradele este necesar, din 

partea managerului educaţiei, să fie interprinzător în a elabora  o 

curriculă educaţională(de lungă şi scurtă durată) angajată pe fenomenul 

intertransdisciplinarităţii, adică pe cele zece exigenţe ale  Principiului 

Axiologiei Globale(1), în stare să  mobilizeze după sine  selectarea şi 

combinarea  metodelor, procedeelor , strategiilor de muncă adecvate 

obiectivului major-formarea personalităţii ca drept  valoare socială 

globală. Or, anume în această interdependenţă suntem tot mai aproape 

de sloganul biblic,,Cu cât mai multe limbi cunoaştem, cu atât suntem 

mai aproape de Dumnezeu.‖ 
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(AN)AGRAMATIZARE ANTROPONIMICĂ 

Abstract: 
Use of the name is a very widespread practice in all human cultures, but 

each has its norms of application and use. At the beginning, to identify a 

person, it was enough just first names. Subsequently, the probability to meet 

people with the same first name increased and, to avoid confusion, it was 

necessary one determiner or even more. Thus, in Romanian language, to denote 

the person’s identity the first name became a general formulation, followed by 

last name. Inversion of this order, aberrant wording of presentation or 

addressing creates mostly confusion, excesses. To avoid them it is enough to 

learn and to respect the norm. 

Key words: first name, last name, order western, eastern order, 

antroponymic model. 

 

Utilizarea numelui este o practică foarte răspândită în toate culturile 

umane, însă fiecare are regulile sale de aplicare şi de folosire . Popoarele din 

Evul Mediu au intrat în istorie cu numele unic, dat de părinţi sau primit la botez, 

care în literatura de specialitate mai e numit nume personal, nume individual, 

nume mic, prenume . Societatea a continuat să evolueze. Prenumele nu mai era 

suficient pentru identificare. Probabilitatea de a întâlni persoane cu acelaşi 

prenume a crescut (Graur 1965: 73) şi, pentru a evita confuzia, era nevoie de un 

determinant sau chiar de mai multe (Pătruţ 1985: 131-134). Trecerea la formula 

regimului „numelor duble‖, prenume + nume, se face pe nesimţite, în curs de 

secole. Până a se ajunge la un tipar onomastic oficial, s-au înregistrat, în formă 

populară, stadii intermediare, analitice, mai puţin conturate. La români, chiar 

dacă, de iure, numele de familie nu avea încă un statut definitiv în secolul al 

XVII-lea şi nu exista încă un act normativ referitor la oficializarea sa, de facto 

el exista „încă din secolul al XV-lea, folosindu-se când numele unic, când cel 

dublu, adăugând la prenume un patronim sau o poreclă‖ 

(http://ru.scribd.com/doc/100596824/ Rezumat-Ion). Prin urmare, baza 

sistemului antroponimic din Moldova secolului al XVII-lea o constituie numele 

unic calendaristic, urmat de o mare varietate de determinante – o ocupaţie a 

unui strămoş, o poreclă, o particularitate fiziologică, o particularitate familială –

, care, ulterior, devenind apelative, şi-au pierdut semnificaţia lor iniţială şi au 

preluat funcţia de nume de familie. Uneori se ajungea la folosirea unor perifraze 
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lungi în desemnarea unei persoane, oferindu-se o bogată informaţie despre 

purtător, pentru a-l putea identifica corect, alteori erau menţionate chiar situaţii 

şi întâmplări din viaţa acestuia (Constantinescu 1963: XXII-XIV). De exemplu, 

Onciul Iuraşcovici, staroste de Cernăuţi, fiul lui luraşco, nepot lui Gavrilcea, soţ 

Anghelinei şi ginere Maricicăi şi lui Vasile Orăş, mare vornic.  

Varietatea modelelor antroponimice care apar în actele şi în documentele 

vremii constituie o dovadă a faptului că prezenţa numelui de familie devenea 

din ce în ce mai necesară (Burci 2001: 28). Primul act normativ care 

reglementează probleme referitoare la numele persoanei fizice este Legea 

asupra numelui, nr. 18 din martie 1895. Această lege statua că orice persoană 

trebuie să aibă un nume dublu, compus dintr-un prenume şi un nume de familie 

(http://ro.scribd.com/doc/48855400/Aproape-totul-despre-nume). Cine nu avea 

nume de familie, îl putea forma cu numele de botez al tatălui, la care se adăuga 

una din terminaţiile care erau în datina ţarii, cum ar fi -escu sau -eanu 

(Lupulescu 2003: 55; Peţu 2007: 83). După aprobarea legii, numele populare au 

ajuns la un sistem modern, generalizat al numelor duble, formate din prenume şi 

nume de familie .  

În ansamblul ei, antroponomastica românească se integrează în structura 

onomasticii europene de tip latin. Astfel că latinul Stephanus Magnus, devenit 

în italiană Stefano di Grande, în franceză Étienne le Grand, în germană Stefan 

Gross, va fi în limba română Ştefan cel Mare. În limba română, pentru 

desemnarea identităţii persoanelor a devenit generală ordinea apuseană : 

prenume urmat de numele de familie. Ca exemple de scriere corectă a numelor 

ne pot servi numele personajelor din literatura română, toate având prenumele 

pe primul loc: Agamemnon Dandanache, Vitoria Lipan, Ştefan Gheorghidiu, 

Nicolae Moromete, Onache Cărăbuş etc.  

În formularele oficiale (cereri, adeverinţă-tip etc.), însă, ordinea este 

nume + prenume. Această ordine se regăseşte uneori şi în presă (în periodice), 

unde scrierea „numelor duble‖ nu respectă o normă unică. Unii pun numele de 

familie înaintea prenumelui, fără a le separa prin virgulă aşa cum recomandă 

standardul internaţional ISO 690  (http://ro.wikipedia.org/wiki/ 

Organiza%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_de_Standardizare).  

Este adevărat, în enciclopedii, în cataloage, în cărţile de telefoane, în 

dicţionare etc., acolo unde se urmăreşte înregistrarea, ordonarea alfabetică, 

numele de familie, considerat mai important, indiferent din câte cuvinte este 

compus, constituie întotdeauna cuvântul de ordine sau cuvântul director şi se 

aşează înaintea prenumelui. Intrările alfabetice nu se fac la întâmplare, ci sunt 

reglementate prin standarde internaţionale elaborate. Aceasta nu ne 

îndreptăţeşte însă ca în vorbire sau în textele care nu implică o ordine alfabetică 

a numelor să ne abatem de la normele limbii. Aşezarea în ordine alfabetică în 

unele acte oficiale, după numele de familie, se face şi în limba franceză, şi în 
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cea italiană, spaniolă etc., limbi în care prenumele precede obligatoriu numele 

de familie. În aceste limbi însă nu vom întâlni în scrierile curente forme ca 

Diderot Denis, Cellini Benvenuto sau Columb Cristofor. Cu atât mai mult cu cât 

inversarea ordinii de scriere a numelui creează de multe ori confuzii. În faţa 

unui nume ca Mariuţa Ioan nu eşti sigur dacă ai de-a face cu persoană de sex 

femeiesc sau de sex bărbătesc, iar în cazul numelor de tipul Gheorghe Andrei, 

Petre Ion, Vasile Toma, Tudor Gheorghe, neputând ghici ordinea în care au fost 

scrise numele, n-ai de unde să ştii care e numele de familie şi care este 

prenumele persoanei respective (http://protv.md/stiri/social/artistul-roman-

tudor-gheorghe-pe-strada-care-i-poarta-numele-uite.html, 09.04.2012).  

Foarte multă lume se prezintă şi astăzi cu numele înaintea prenumelui, 

iar alţii se prezintă numai cu numele. Inversarea nefirească (nume + prenume) a 

fost influenţată prin introducerea de către funcţionarii ruşi (în scopul 

„uniformizării‖ populaţiei) a normelor de prezentare: tovarăşul Popescu. 

Formulări aberante de tipul Popescu Ion Constantinovici (nume - prenume - 

patronimic ) sunt tot de origine rusească. Prenumele tatălui în limba rusă se 

foloseşte ca formulă de adresare politicoasă sau atunci când cineva se 

recomandă: Vasilii Potapovici, Maria Semionovna. În limba română, în schimb, 

prenumele tatălui se adaugă, în general, pentru evitarea omonimiei (atunci când 

prenumele şi numele unor persoane diferite sunt identice ), fiind păstrat integral 

sau redus la iniţială (de exemplu, pentru a face diferenţa de cele 18 persoane din 

Basarabia înregistrate cu numele Mircea Ciobanu, scriitorul şi criticul literar 

semnează Mircea V. Ciobanu).  

Fără îndoială, faţă de scrierea şi prezentarea numelor de persoane trebuie 

să se ia o atitudine oficială, reglementându-se prin norme precise şi obligatorii 

pentru toţi, cum ar fi:  

a) Numele de persoană în limba română să se scrie punându-se 

obligatoriu prenumele înaintea numelui de familie.  

b) În bibliografii, când se foloseşte ordinea inversă, numele de familie să 

se despartă de prenume printr-o virgulă, semn că ordinea firească a fost 

schimbată. 

c) Când intenţionăm să scriem numele în ordine alfabetică, folosim 

ordinea nume - prenume, pentru că numele de familie este considerat mai 

important.  

d) În cazul omonimiei, când mai multe persoane poartă acelaşi prenume 

şi nume, se utilizează şi prenumele tatălui. 

Este falsă impresia să credem că numele William Shakespeare, 

Alexandre Dumas sau Isaac Newton se scriu după formula prenume + nume 

pentru că sunt personalităţi. Şi noi putem fi, dar mai întâi să ne scriem numele 

corect. 

Note: 
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1 

Romanii se foloseau de regimul numelui triplu (praenomen, nomen 

gentilicum şi cognomen) sau cuadruplu (cu un agnomen în plus). Praenomen 

(prenumele) reprezenta elementul cu ajutorul căruia se identificau între ei 

membrii aceleiaşi ginţi; nomen sau nomen gentilicum (numele de familie) era 

elementul comun tuturor membrilor aceleiaşi ginţi; cognomenul este cel de-al 

treilea element care înseamnă porecla; agnomen era un supranume, o poreclă 

obţinută în urma unor fapte deosebite. De exemplu, numele complet al lui 

Cicero era Marcus Tullius Cicero. Marcus era numele său personal, Tullius era 

numele de familie, iar Cicero era porecla unui strămoş, care avusese pe nas un 

neg de forma unui năut. Acest sistem a căzut în desuetudine în perioada 

postclasică, atunci când individul era identificat printr-un nume unic. Grecii 

foloseau, de obicei, numele unic; ulterior s-a folosit patronimul format cu 

sufixul -ide, foarte frecvent în poemele homerice (Constantinescu 1963: XXII). 

La ruşi patronimicul apare, de la început, format cu sufixele -ov, -ovici, -ici. 

  
2 

Un singur nume, fiind doar unu, nu putea fi numit prenume. Ulterior, 

pentru că numele individual, pe care copilul îl primea îndată după naştere, se 

punea înaintea celorlalte, i s-a zis prenume (Graur 1965: 38), justificându-şi 

denumirea (avea ca element prim de compunere savantă prefixul pre- < fr. pré-, 

cf. lat. prae, cu sensul ‗anterior în timp‘, ‗anterior‘, ‗înainte de‘; adică prenume 

înseamnă ‗ceea ce se pune înaintea numelui‘). 
3 

De multe ori doar nume, dar nicidecum familie. Vezi articolul semnat 

de Irina Condrea, De ce numele nu-i familie, în: „Timpul.md―, 23.12.2011; 

http://www.timpul.md/articol/de-ce-numele-nu-i-familie-29796. html 

 
4 

În literatura de specialitate, prin ordine apuseană (WESTERN 

ORDER) se înţelege modul de desemnare când prenumele precede numele de 

familie, spre deosebire de ordinea răsăriteană (EASTERN ORDER), când 

situaţia se inversează şi se aplică, în Europa, la unguri, în Asia, la chinezi, 

japonezi, coreeni, vietnamezi etc. şi undeva prin Africa. Maghiarii şi japonezii, 

fiind conştienţi de greutăţile pe care le creează această situaţie, folosesc în 

străinătate numele lor conform ordinei apusene, scriind Bėla Markó, de 

exemplu. Chinezii, coreenii şi vietnamezii, în schimb, păstrează formula 

răsăriteană şi în situaţii când se află în străinătate, cu excepţia oamenilor de 

ştiinţă, care în publicaţiile lor de specialitate au trecut la folosirea ordinei 

apusene, considerată internaţională. 

 
5 

În Republica Moldova regulile de alcătuire a referinţelor bibliografice 

au fost aprobate de către Consiliul Director al bibliotecilor din instituţiile de 

învăţământ superior şi mediu de specialitate şi recomandate spre utilizare de 

către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova. 

Regulile sunt alcătuite în conformitate cu SM SR ISO 690:2005 Referinţe 

bibliografice. Conţinut, formă şi structură şi SM SR ISO 690- 2:2005 Referinţe 

bibliografice. Partea 2: Documente electronice complete sau părţi de documente 
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şi se referă în special la modul de prezentare a referinţelor bibliografice în 

documente de orice fel şi precizează că numele autorilor oricărei referinţe 

bibliografice se prezintă în ordinea nume urmat de prenume, separate prin 

virgulă 

 
6 

STAS 8636 - 70. Informare şi documentare. Orânduirea în catalogul 

alfabetic pe nume de autori şi titluri şi în indexuri; STAS 8636 – 85. Informare 

şi documentare. Reguli de ordonare alfabetică în cataloage şi bibliografii. 

Principii şi reguli generale (http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/9-2-

1.htm). 

 
7 

Nume dat membrilor unei familii (la unele popoare) şi format de la 

numele tatălui cu ajutorul unui sufix social (DEX '98). 
8 

De exemplu în Republica Moldova sunt înregistrate 35 de persoane cu 

numele Ion Creangă (http://cati-ca-voi.com/se-naste-ion-creanga-jurist-din-

republica-moldova/). 
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TIMPUL CIRCULAR LA JORGE LUIS BORGES 
 

Abstract: 
In the creation of Argentinean writer Jorge Luis Borges can distinguish 

various forms temporal: linear time, cycle time, labyrinth time and absolute 

time. We aimed to investigate circular time approach in the creation of Jorge 

Luis Borges and to point out the relevance of meanings given by the writer of 

this temporal form. Analyzing the short story Circular ruins, we stopped at 

moments such as: the stereo time circular, repetitive archetypes, improved by 

returning to the origins, fractal time and /or circular concentricity. Borges 

illustrates the conception that the circular time stimulates creative personality 

chance to improve. The author imagines during a time of eternal return as a 

time of eternal rebirth. 

Keywords: circular time, Eternal return, fractal time, the creative act. 

 

Unul dintre cei mai deosebiţi, erudiţi şi renumiţi scriitori ai 

secolului al XX-lea din America Hispanică, dar şi din lume, este 

argentinianul Jorge Luis Borges (24 august 1899 la Buenos Aires – 14 

iunie 1986 la Geneva, Elveţia), a cărui creaţie depăşeşte limitele 

clasificărilor tradiţionale şi exclude gândirea dogmatică. Moştenirea sa 

culturală cuprinde proză, poezie, eseistică, publicistică şi traduceri. 

Creaţia sa marcheză o cotitură în istoria literaturii hispano-americane, 

este recunoscut ca precursor al romanului contemporan. Temele şi 

motivele cultivate de Borges au fost ulterior preluate şi dezvoltate cu 

entuziasm. Puţini dintre literaţii hispano-americani au trezit atâta interes 

şi au captat atenţia filologilor, semioticienilor, folosofilor, chiar a 

matematicienilor sau a fizicienilor,  într-aşa măsură precum a făcut-o 

scriitorul argentinian Jorge Luis Borges. El este cunoscut, în primul 

rând, pentru povestirile sale, care îmbină cu măiestrie motivele fantastice 

(visul, oglinda, labirintul, evadarea) cu temele metafizice (eul, timpul, 

infinitul, absolutul ). Aceste relatări pornesc de la realitatea vieţii 

sudamericane, istorisind despre eroi populari, soldaţi, gauchos, dar, care 

http://ro.wikipedia.org/wiki/24_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/1899
http://ro.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://ro.wikipedia.org/wiki/14_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/14_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/14_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1986
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elve%C8%9Bia


189 
 

sunt prezentate prin spectrul fantezist al gândirii borgesiene.  Pentru el 

paradoxul este un instrument ce facilitează înţelegerea acestei lumi, doar 

parţial explicate prin logică şi raţiune.   

În creaţia lui Jorge Luis Borges un loc aparte îl ocupă tema 

timpului. Scriitorul distinge variate forme temporale: timpul linear, 

timpul ciclic, timpul labirintic, timpul absolut etc., care pot fi regăsite în 

aşa povesticri precum Istoria eternităţii, Scrierile lui Dumnezeu, 

Grădina potecilor ce se bifurcă, Biografia lui tadeo isidoro Cruz, 

Nemuritorul,  Tema trădătorului şi eroului, Aleph etc.. Printre operele 

sale care abordează tema timpului circular se numără Istoria eternităţii, 

Doctrina ciclurilor, Noaptea ciclică, Noua renegare a timpului etc.. 

Ruinurile circulare şi/sau laboratorul magului.  

în continuare vom examina manifestările timpului circular în 

povestirea Ruinurile circulare [1, pp. 82-89], care pentru prima dată 

vede lumina tiparului în 1940 în revista literară argentiniană Sur. 

Surprinzătoare prin descrierile experimentelor unui mag, nuvela 

focalizează mai multe motive distincte precum Eterna Reîntoarcere, 

golemul şi procesul creator.  

Un om cenuşiu, măcinat de arsurile leprei, ajuns la ţărmul unei 

insule, urcă spre incinta unui antic tempu circular, stăpânit fie de statuia 

unui tigru, fie de cea a unui cal de piatră. După un somn sub pedestalul 

cenuşiu descoperă fără prea multă uimire că rănile se cicatrizaseră. 

Venise la acest templu pentru a-şi realiza scopul existenţei sale, care deşi 

părea supranatural, totuşi nu era imposibil. Vroia să creeze o fiinţă 

umană în timpul somnului, pe care apoi s-o transfere în realitate. Iniţial, 

visele erau haotice, apoi obţin o structură dialectică: magul se visă că era 

în centrul aceluiaşi amfiteatru circular înconjurat de elevi cărora le dădea 

lecţii de anatomie, cosmogonie şi magie. Atât în timpul visului cât şi în 

cel al veghei, maistrul era captat de conversaţiile didactice cu fantasmele 

sale. Dezamăgit de pasivitatea acestora, dizolvă acea şcoală iluzorie, 

lăsând doar un singur elev, care, de altfel, după câteva lecţii a reuşit să-l 

surprindă prin capacităţile sale. însă, după o perioadă de insomnie, 

conştientizeză că incercarea sa a eşuat şi decide să recurgă la alte metode 

de lucru. Îşi reface forţele eliberându-se de fantomele delirului, aşteaptă 

favorurile lunei pline şi practică ritualul purificării prin apă, invocă zeii 

şi rosteşte o mantră. Adoarme şi în curând visează o inimă, care pulsează 

în penumbra unui corp uman indefinit. După patrusprezece zile, 
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satisfăcut de rezultatele probei sale creatoare, purcede la închipuirea 

celorlalte organe. Aproape la un an izbuteşte să viseze un om în 

integritatea sa, doar că acesta nu se încorpora: flăcăul visat nu vorbea, 

nici deschidea ochii, doar îl vedea dormind. În disperare, magul 

înduplecă pe zeul Focului, căruia, altădată, i se aduceau sacrificii în 

acest templu, să-i de-a viaţă creaturii sale şi acesta consimte. După 

practicarea unor rituri în templul vecin din preajma apei, se împlineşte 

marea minune: fantasma se trezeşte.  Magul a început educaţia fiului, 

care a durat vreo doi ani, i-a destăinuit legile universului şi cultul zeului 

Focului. Părea a fi aievea, chiar l-a şi sărutat, apoi, după ce i-a şters 

memoria anilor de ucenicie, pentru a nu şti că era o fantasmă, l-a trimis 

la celălalt templu. Câţiva ani după aceea, doi vâslaşi i-au povestit despre 

un mag din templul vecin, care ştia să calce pe foc fără să se ardă. Doar 

visătorul şi Focul ştiu că fiul său este o creaţie visată şi nu o fiinţă reală. 

La un moment dat l-a cuprins neliniştea că fiind iniţiat în tainele Focului 

ar putea să descopere condiţia sa şi să înţeleagă că nu este decât un 

simulacru. Ar fi vrut să-l protejeze de acest sentiment al umilinţei 

profunde, provocată de conştientizarea condiţiei de a fi doar proiecţia 

unui vis uman. După cum istoria templului periodic trece printr-un 

exorcism al purificării, a sosit timpul unui nou val a epurării prin foc. 

Pentru o clipă, magul a dorit să se refugieze în apă, însă, a acceptat că a 

venit momentul morţii, care-l va scuti de eforturile sale ezoterice, şi s-a 

îndreptat către jeratec. Spre marea sa uimire acesta nu-i ardea carnea, ci 

doar l-a învăluit. Atunci „cu uşurare, cu umilinţă şi cu groază, şi-a dat 

seama că el, de asemenea, era o aparenţă, pe care altcineva o visase.‖ [1, 

p. 89] 

Timpului circular.  

Povestea narată se încadrează în domeniul de interes ştiinţific al 

neoropsihologiei, având preocupaţie pentru visele lucide. În timpul 

acestor vise omul exercită control asupra mediului, conştientizează că 

visează, dar şi regizează întâmplările din cadrul visului. Pe noi însă ne 

interesează mesajul filosofic şi imaginile artistice sugerate de autor. 

Unul dintre motivele dominante este cel al Eternei Reîntoarceri sau al 

timpului circular.  

Încă din timpurile arhaice, figurile geometrice erau considerate 

drept un concentrat informativ al adevărurilor universale. Cercul – cea 

mai desăvârşită dintre figuri – semnifică absolutul. Mişcarea pe cerc, 
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fiind fără început şi fără sfârşit, exprimă infinitul. Mişcarea circulară mai 

reprezintă şi timpul: fie în ipostaza de timp discursiv ca flux al 

istoricităţii, fie în cea a ciclităţii evenimentelor ca repetitivitate a 

arhetipurilor. Cercul mai este considerat şi extinderea punctului, de aici 

concepţia de propagare a sacralităţii spre periferii, precum şi necesitatea 

de a reveni la sursa primordială. În aceeaşi ordine de idei, se înscrie şi 

imaginea cercurilor concentrice, care semnifică propulsarea gradată a 

fiinţei universale. 

În povestirea lui Jorge Luis Borges simbolul cercului, de 

asemenea, îşi dezvăluie polisemantismul.  Conceptul circularităţii  

temporale – complex şi diversificat, în acelaşi timp, –ar putea fi 

clasificat în mai multe grupuri semantice. 

1. Spaţializarea timpului circular. Concepţiile filosofice privind 

raportul dintre timp şi spaţiu sunt diferite şi contradictorii. Conform lui 

Henri Bergson, perceperea duratei ca un flux interminabil de momente 

încărcate emotiv, care constituie un continuum trecut-viitor, creează 

impresia unui prezent etern. Iar unitatea duratei, care scoate în evidenţă 

particularitatea vieţii psihologice, îl conduce pe Bergson spre ideea că 

timpul ar fi a patra dimensiune a spaţiului. Timpul după părerea sa este 

doar „fantoma spaţiului‖ [2, p. 77].  Dezvoltând fluxul hermeneutic, 

Martin Heidegger ajunge la o concluzie particulară şi fundamentală 

exegezei sale filosofice: „Timpul autentic este cvadridimensional‖ [3, p. 

40]. Cea de-a patra dimensiune ocultată lumii manifeste este de fapt 

fundamentală şi diriguitoare, ea determină colaborarea celorlalte trei 

dimensiuni şi le alimentează prin a sa prezenţă statornică. Iar Serghei 

Nicolaevici Lazarev, structura conică a propulsării valorii, o vede şi în 

raportul dintre spaţiu şi timp, în care, indubitabil, timpul este cel care 

generează spaţiul şi nu invers. Calitatea timpului determină 

confuguraţiile şi substanţa spaţială. timpul este condiţia, dar şi reflecţia 

manifestării. Totul se naşte în timp şi prin timp. Spaţiul şi materia sunt 

doar consecinţe şi funcţii ale timpului[4, p. 242-243].  

Dacă recunoaştem o asemenea viziune, care, de altfel, e regăsită şi 

în mitografia antică, atunci vom afirma că  formele circulare conţin 

încifrat amprenta circularităţii temporale. Însuşi titlul povestirei 

Ruinurile circulare implică un mesaj al reminiscenţei circularităţii 

temporale universale. forma circulară a sanctuarelor antice şi 

amfiteatrelor era premeditată, căci avea funcţie ezoterică, de invocare a 
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valorilor divine. Paradisul terestru era imaginat a fi circular. Însă cercul 

ilustreză doar o proiectare plană a sferei, care este mai complexă şi mai 

semnificativă, figurând Oul Lumii. În Ruinurile circulare motivul 

plinătăţii selenare nu este întâmplător. Pentru a-şi relua munca, măiestrul 

„aşteaptă ca discul lunii să ajungă la forma perfectă‖[1, p. 85]. 

Rotunjimea lunii are semnificaţiile simbolice, a integrităţii, a apogeului, 

a revenirii periodice, dar şi funcţii ezoterice. şcolile magice cunoscând 

taina interacţiunii cosmice, ştiu că fluctuaţiile lunii îşi au forţa de 

influenţă asupra proceselor terestre.  

2. Repetitivitatea arhetipurilor. În concepţia societăţilor 

premoderne „asemenea actelor umane  propriu-zise, obiectele lumii 

exterioare nu au valoare intrinsecă autonomă. Un obiect sau o acţiune 

dobândesc o valoare şi devin în acelaşi timp reale numai pentru că 

participă într-un fel sau altul la o realitate care le transcende.‖ [5, p. 12]. 

Obiectele şi faptele sunt nişte receptacole a unor forţe dintr-o lume de 

dincolo, a unui timp repetitiv atât în spaţiul  terestru, cât şi în cel cosmic. 

Eterna Reîntoarcere nu este copierea unui fapt fizic, ci a unui gest 

arhetipal. Mircea Eliade notează că„Putem observa că ceea ce domină în 

toate aceste concepţii cosmico-mitologice lunare este reîntoarcerea 

ciclică a ceea ce a fost mai înainte, „eterna reîntoarcere‖, într-un cuvânt. 

şi aici regăsim motivul repetării gestului arhetipal, proiectat în toate 

planurile: cosmic, biologic, istoric, uman etc.‖ [6, p. 71].    

 Eterna reîntoarcere nu e reproiectarea aceluiaşi element, ci a 

aceluiaşi principiu. Ilya Prigogine şi Isabelle Stengers susţin că „Veşnica 

Reîntoarcere nu înseamnă neapărata reveresibilitate. Anotimpurile revin 

mereu, dar e de neconceput ca primăverii să-i urmeze iarna, şi acesteia 

toamna. Nu e exclus să asistăm la conturarea unui model cosmologic cu 

Veşnica Reîntoarcere, intrinsec ireversibil: căci, în măsura în care 

naşterii Universului îi revine de acum un model fizic, n-am mai avea de 

a face cu un eveniment unic, ci cu un eveniment susceptibil de repetare, 

dacă se repetă condiţiile cel fac posibil‖ [7, p. 181]. Repetiţia stă la baza 

Timpului eternei reîntoarceri, dar e necesar să nu ignoram un fapt 

deosebit de important şi anume că diferenţa este partea integrantă a 

repetiţiei [8, p. 438]., „diferenţa locuieşte în repetiţie―[8, p. 124].  

Eterna reîntoarcere nu poate fi concepută drept o simplă oglindire 

a lucrurilor, ea este regeneratoarea lor. Gilles Deleuze confirmă valoarea 

creatoare a eternei reîntoarceri printr-o întrebare retorică: „Şi ce-ar fi 
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veşnica reîntoarcere, dacă s-ar uita că e o mişcare vertiginoasă, că e 

înzestrată cu puterea de a selecta, de a expulza ca şi de a crea, de a 

distruge ca şi de a produce, şi nu de a face să se reîntoarcă Acelaşi în 

general?― [8, p. 26].  

Timpul eternei reîntoarceri este magia vieţii şi a viului, de aceea 

credinţa în eterna reîntoarcere presupune credinţa în viitor, în existenţa 

acestuia: „veşnica reîntoarcere nu priveşte şi nu poate privi decât al 

treilea timp al seriei [viitorul]. Fapt pentru care e numită textual credinţă 

a viitorului, credinţă în viitor. Veşnica reîntoarcere nu afectează decât 

noul, adică ceea ce se produce sub condiţia lipsei şi prin intermediul 

metamorfozei. Dar ea nu face să se reîntoarcă nici condiţia, nici agentul; 

dimpotrivă, ea alungă şi pe unul şi pe celălalt, îi reneagă cu toată forţa ei 

centrifugă. Ea constituie autonomia produsului, independenţa operei . 

[...] Este ea însăşi noul, întreaga noutate―[8, p. 144]. 

Eterna Reîntoarcere poate fi regăsită în natură sub forma 

anotimpurilor, a succesiunii zi/noapte, eclipselor şi echinoxurilor, a 

fazelor lunii etc.. concepţia periodicităţilor temporale în univers este 

adânc amplasată în  conştiinţa omului tradiţional. 

În povestirea lui Borges, se spune că sanctuarul circular periodic 

este purificat de flacăra arzătoare a focului. Întâmplarea face ca 

personajul din naraţiune să asiste la o incendiere consecutivă a 

amfiteatrului. Circumstanţele sunt variate, însă, funcţia sacrală a focului 

este constantă. Focul este simbol al regenerării şi renaşterii. 

Forţele eternei Reîntoarceri sunt receptate şi la nivelul 

subconştientului: magul avea sentimentul déjà-vu. Era mistuit de 

senzaţia că ar mai fi trăit asemenea situaţii.  

De asemenea, magul trăia experienţa revenirii la visul visat.  

3. Perfecţionarea prin revenirea la origini. Abordând conceptul 

Eternei Reîntoarceri, se deschide un alt aspect semantic. „…tot ce s-a 

petrecut ulterior în realitatea concretă nu este decât repetarea a tot ce s-a 

petrecut prima dată, în vârsta de aur, organizată primordial de strămoşii 

divini‖[9, p. 203]. Societăţile tradiţionale duc nostalgia acelor timpuri a 

evenimentelor arhetipale şi încearcă prin invocaţii şi ritualuri să readucă 

din suflul Marelui Timp. Rugăciunile şi actele creatoare fac parte din 

acele eforturi umane ce facilitează revenirea timpului divin. În nuvela 

borgesiană, personajul anticipează creaţia sa prin invocarea zeilor şi 
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rostirea mantrelor. Iar procesul de creaţie cunoaşte mai multe etape 

evolutive.  

Experimentul cunoaşte gradaţii: iniţial, în delirul său a imaginat o 

tagmă de discipoli. Desamăgit de eşecul său dizolvă fantasmagoria şi 

trece practica de purificare. În cea de-a doua etapă purcede la 

constituirea imaginativă a fiului său. După practicarea riturilor necesare 

îşi instruieşte fiul readus la viaţă. Îl învaţă tainele Focului şi ale creaţiei. 

Mecanismul Eternei Reîntoarceri oferă posibilitatea perfecţionării şi a 

creării permanente. 

4. Timpul fractal şi/sau concentricitatea circulară. Conform lui 

Benoît B. Mandelbrot – părinte al geometriei fractale – un fractal este „o 

figură geometrică fragmentată sau frântă care poate fi divizată în părţi, 

astfel încât fiecare dintre acestea să fie (cel puţin aproximativ) o copie 

miniaturală a întregului‖[10, p. 1]. 

Geometria fractală îşi găseşte aplicaţia în diferite domenii ale 

ştiinţei; fără mari dificultăţi, poate fi observată în natură, de exemplu, 

cristalele, lanţurile montane, sistemul vascular, structura vegetaţiei etc.; 

de asemenea poate fi remarcată în domeniul artei. Cazul lui Borges nu 

face excepţii. în Ruinurile circulare putem vorbi şi de fractalitatea 

actului de creaţie, dar şi de fractalitatea temporală.  

Magul este preocupat de creaţia sa, îl constituie imaginativ, îl 

trezeşte la viaţă, apoi îl instruieşte.  Este impacientat de soarta acestuia, 

vrând să-l protejeze de umilitorul adevăr după părerea sa: de a fi doar 

fantasma unei imaginaţii. însă, când vine timpul purificării sanctuarului 

şi este învăluit de focul sacru, descoperă cu stupefacţie că şi el, la rândul 

său, este o aparenţă visată de altcineva. Geometria mitică exprimă o 

asemenea situaţie prin cercurile concentrice, al căror centru semnifică 

concentrarea pură a forţei divine, unde domină timpul sacru. Iar pe 

măsura depărtării de centru, fiecare cerc reprezintă o treaptă a gradaţiei 

descendente. O fantasmă visată, la rândul său, lucrează la crearea 

imaginativă a unei fiinţe umane. Iar timpul magului, care zămisleşte un 

fiu iluzoriu cu ale sale coordonate temporale, constatăm, în cele din 

urmă, că nu-i decât un timp fictiv. Concentricitatea circulară, prin natura 

sa, polisemantică, încifrează fractalitatea visului, fractalitatea actului 

creator şi desigur fractalitatea temporală. Ideea fractalităţii temporale 

ilustrează mecanismul difuzării timpului sacru.  

Concluzii.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fractal
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Jorge Luis Borges operează cu fantasme teoretice şi cu concepţii 

imaginative: personajele fabuloase exprimă, de fapt, gândurile bizare ale 

scriitorului argentinian.  

Prin povestirea Ruinurile circulare, Borges ilustrează concepţia sa 

conform căreia timpul circular favorizează personalităţii creatoare şansa 

de a se perfecţiona, chiar dacă s-ar putea ca nu doar obiectul de lucru să 

fie fantasmă, ci însăşi creatorul. Borges imaginează timpul eternei 

reîntoarceri ca un timp al eternei renaşteri. Un ciclu interminabil de 

distrugeri şi creaţii. iar existenţa omului, care la rândul său este şi el 

creat, face parte dintr-un sistem circular continuu. De aceea omul trebuie 

să se bucure că îi este dat darul creaţiei. iar dorinţa de avea o libertate 

deplină ţine mai degrabă de un infantilism, căci doar trăim într-o lume 

amplă şi complexă a interconexiunilor.  
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MIT, UTOPIE, MODERNITTATE 

Abstract: 
The issues a myth can address in a contemporary society are related to 

the global challenges the respective society faces. Analysing myths, one can 

gain access to a mental landscape which reveals the depths of the collective 

mentality. The present paper analyses the structure and the function of several 

myths within the Romanian culture, trying to give an answer to several 

questions such as: Which is the connection between myth and reality? How can 

one define the paradigm Myth-Archetype?  Are there any new myths or just re-

enactments of the old ones?   

Key-words: myth, collective mentality, society, culture, archetype, 

utopia 

 

Modernitatea absolută a secolului XX, cel puţin în cultură, nu 

depăşeşte niciodată simplul enunţ, ea este una mai degrabă programatică 

decât reală. Şi totuşi, evident, modernitatea există. Doar că ea nu 

implică, aşa cum mulţi au dorit să înţeleagă, o absolută originalitate, ci 

mai degrabă un proces complex de amalgamare a miturilor, dublat de o 

adaptare la spiritul veacului. Ni se pare, spre exemplu, ca aparţinând 

modernităţii mai degrabă intertextualitatea decât conceptele dadaiste 

despre poezie, şi aceasta pentru că intertextualitatea răspunde mai 

degrabă necesităţii oricărei modernităţi autentice de a crea o sinteză pe 

care mai apoi să o actualizeze conform unei paradigme contemporane. 

În orice act artistic veritabil, mitul se contorsionează, sfârşind 

întotdeauna prin a se instaura într-o formă de comunicare, căci, în 

definitiv, aşa cum sesizează Roland Barthes  „mitul este un tip de 

discurs‖
16

. Nuanţările se impun imediat; nu orice limbaj, nu orice tip de 

discursivitate se transformă automat în mit, căci „limbajul are nevoie de 

câteva condiţii speciale pentru a deveni mit‖
17

. Mitul însuşi are propriile 

                                                             
16

 Roland Barthes, Mythologies, selected and translated from the French by 

Anette Lavers, The noonday press - New York farrar, straus & Giroux, 1991, p. 

107. 
17

 Ibidem, p. 107. 
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sale exigenţe, receptarea lui nefiind nici facilă şi nici posibilă fără apelul 

la o conştiinţă critică a celui care trebuie să îl perceapă. În definitiv, 

Biblia poate fi citită şi asumată stricto sensu ori ca sumă de mituri 

esenţiale. La fel putem proceda şi cu Homer, sau cu Picasso.  

„Ce este caracteristic mitului? Transformarea unui sens într-o 

formă. Cu alte cuvinte, mitul este întotdeauna furtul unei limbi‖
18

. 

Sensul de care vorbeşte Roland Barthes este structura arhetipală 

preexistentă, monolitică, indestructibilă, în vreme ce forma depinde de 

factori impredictibili, ce ţin de evoluţii şi de sensibilităţi sociale. 

  Întrebarea care se pune e, deci, în ce măsură mitul este fecund 

dacă el se va subordona inevitabil unui număr dat de structuri arhetipale 

imposibil de eludat? Răspunsul vine odată cu o constatare simplă: 

arhetipul nu poate fi verbalizat, el rămâne mereu în zona indicibilului, ca 

o „preformă inconştientă, care pare să aparţină structurii moştenite a 

psihicului şi se poate manifesta, în consecinţă, peste tot şi ca fenomen 

spontan‖
19

. Pe cale de consecinţă, pătrunderea arhetipului în lumea reală 

se poate face printr-o infinitate de canale, influenţate de o infinitate de 

condiţii specifice. Mitul are, deci, libertatea totală de a se disemina într-o 

varietate de forme, fără a se teme vreodată că ar putea epuiza energia 

vreunui arhetip, şi aceasta pentru că „nu avem voie nici o clipă să ne 

abandonăm iluziei că în cele din urmă un arhetip poate fi explicat şi 

astfel lichidat‖
20

.  

A nu se înţelege, deci, că, evidenţiind permanenţa şi continuitatea 

mitului, optăm pentru ideea că el are o putere limitată de libertate, că se 

reduce la o serie de scheme repetitive, uşor de identificat şi categorisit. 

Dacă mitul presupune întotdeauna existenţa unei scheme arhetipale 

rigide, aceasta nu înseamnă că este şi condamnat la a deveni static şi, 

prin urmare, steril. Dimpotrivă, forţa sa constă într-o permanentă 

interacţiune cu societatea; nu există mit în stare pură, în sensul 

identificării lui pur teoretice; orice mit este rezultatul convieţuirii 

permanente a arhetipului originar cu viaţa socială a unei comunităţi; or, 

viaţa comunităţilor evoluând permanent, devine evident că şi mitul va 
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 C. G. Jung, Das Gewissen in psychologischer Sicht, apud Amintiri, vise, 

reflecţii, consemnate şi editate de Aniela Jaffé, Bucureşti, Editura Humanitas,  

1996, p. 403. 
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face acelaşi lucru. Trecerea societăţii umane de la religiile politeiste la 

cele monoteiste, spre exemplu, a obligat şi mitul la o reorganizare, la o 

redefinire a formei (în sensul în care am văzut că înţelege Roland 

Barthes acest termen).  

Să exemplificăm… Fără să-şi fi schimbat fondul arhetipal 

(insistăm asupra acestei idei), mitul Vârstelor are o anume formă în 

Antichitatea greacă şi o alta în secolul XXI. Formele sale de manifestare 

nu puteau rămâne impasibile trecerii secolelor; cu toate acestea, atât în 

antica Grecie cât şi în post-cultura vremurilor noastre (termenul îi 

aparţine lui George Steiner), mitul Vârstelor evocă acelaşi „timp 

străvechi în care oamenii trăiau la adăpost de suferinţe, de boli şi de 

moarte […]‖
21

. Nici nu se putea altfel, de vreme ce mitul despre care 

vorbim nu exprimă altceva decât necesitatea omului de a supravieţui şi 

altcumva decât angoasat de lipsa zeilor. Trecerea de la Zei la Zeu nu a 

dus la moartea mitului. El continuă să existe în modernitate în formule 

diferite, adaptate. Când Hesiod vorbeşte despre mitul Vârstelor, el 

contextualizează, însă mitul în sine depăşeşte contextul. Chiar dacă un 

întreg sistem de referinţă se schimbă, căci „după ce ocrotirea zeilor i-a 

părăsit pe oameni […] trebuia ca ei să-şi afle în ei înşişi şi pentru ei 

înşişi cârmuire şi ocrotire‖
22

, mitul Vârstelor îşi adaptează fiziologia în 

acord cu noile evoluţii sociale. 

Privindu-l ca entitate vie, capabilă a-şi asigura un soi de imunitate 

la orice tip de încercare (voluntară sau involuntară) de evacuare a sa din 

societate, am afirmat deja în subtext că mitul îşi asigură supravieţuirea 

inclusiv printr-un anumit soi de comercialitate la care recurge permanent 

pentru a se face mai bine înţeles. În epoca best-sellerului şi a cărţilor 

concepute pentru a satisface gustul cititorului (nespecializat) pentru 

mister şi metafizică (ea însăşi înţeleasă uşor empiric), mitul nu poate 

avea pretenţia unei încarnări în zona exclusivă a literaturii importante 

din punct de vedere estetic. Niciodată, de fapt, mitul nu a fost restrictiv, 

niciodată nu şi-a fixat drept rază de acţiune exclusiv esteticul. Ba 

dimpotrivă, cantitatea de substanţă mitologică este uneori mai mare în 
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subliteratură (după cum bine observa Lucian Boia) decât în literatură şi 

aceasta pentru că raţiunea existenţei unui mit este însăşi diseminarea lui 

în cât mai multe zone ale societăţii umane. Mitul nu este, deci, nici elitist 

şi nici animat de orgolii estetice sau etice (etice, cu atât mai puţin).  Ce 

altceva decât un mit instaurat în comercial este romanul Frankenstein al 

lui Mary Shelly sau cel puţin tot atât de celebrul Dracula al lui Bram 

Stoker? Este imposibil să nu sesizăm în producţia literară a lui Dan 

Brown (Codul lui da Vinci) sau în tetralogia lui Tolkien (Hobbitul şi 

trilogia Stăpânul inelelor23
), pentru a nu lua în discuţie decât două dintre 

notoriile exemple pe care ni le oferă contemporaneitatea, încarnări ale 

miturilor milenariste şi ale miturilor fondatoare. Vorbim, deci, şi de un 

anume cameleonism al mitului, cameleonism care – şi acest amănunt 

este extrem de important – nu afectează structura sa, esenţa sa, vizând 

doar forma. Am putea pune, aşadar, în discuţie, şi o hierofanie a mitului. 

Deşi aparţine, prin structurile sale arhetipale, sacrului şi acelui illo 

tempore invocat de Eliade, mitul se instaurează în societăţile moderne în 

zone pe care le asociem îndeobşte cu ideea de profan (miturile urbane, 

undergroundul, mituri identificabile în texte literare pur comerciale 

ş.a.m.d). Tocmai această hierofanie, uşor demonstrabilă, conferă mitului 

atributul permanenţei. Este, într-adevăr, de neimaginat o societate care 

să fi extirpat din interiorul ei miturile. Nici măcar utopic o asemenea 

societate nu ar putea exista pentru simplul motiv că orice raţiune 

profundă ce stă la baza organizării unei societăţi, oricare ar fi aceea, este 

articulată pe un schelet mitologic. Actul fondării unei comunităţi, oricum 

am numi-o şi oricât de avansată din punct de vedere politic ar fi, 

presupune preexistenţa unei mitologii fondatoare ce legitimează noua 

organizare.    

 Mitul are, deci, o zonă de rigiditate, imuabilă şi insensibilă la 

orice evoluţie socială : este zona în care se instalează arhetipul, acela 

care se constituie în nucleul dur al mitului. Arhetipul conferă coerenţă şi 

stabilitate, având o alură indestructibilă şi infailibilă. Am văzut că nicio 

societate, cu atât mai puţin cea modernă sau post-modernă (în care mitul 
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are şi o forţa compensatorie), nu poate eluda mitul. Întrebarea la care ni 

se pare necesar să răspundem este următoarea: care e utilitatea mitului? 

George Steiner în lucrarea sa În castelul lui Barbă Albastră. Câteva note 

despre redefinirea culturii deplânge (în linia uşor patetică a lui Oswald 

Spengler) instaurarea unei societăţi aflate într-o criză profundă, într-un 

declin al profunzimilor. Cu toate acestea, chiar şi în momente de criză a 

culturii (sau, mai ales atunci), recursul la mit este omniprezent şi aceasta 

pentru că, indiferent de evoluţia unei societăţi „istoria pare să poarte cu 

sine vestigii ale paradisului‖
24

. Există, deci, o forma mentis ce se 

moşteneşte din generaţie în generaţie independent de criza sau ieşirea 

din criză a culturii. Mitul este util pentru că face referire la un illo 

tempore în care fiinţa umană contemporană, asaltată şi ameninţată de 

post-cultură, se întoarce întotdeauna cu senzaţia dobândirii unei 

securităţi necesare. Mitul nu poate fi evacuat din nicio societate tocmai 

pentru că are o capacitate uimitoare de a vorbi întotdeauna într-un limbaj 

modern. Există mituri ale societăţii în criză aşa cum vor exista fără 

îndoială şi mituri ale societăţilor aflate în post-criză. Mitul nu poate fi 

niciodată anacronic, vetust; el poate doar ocupa temporar un loc 

marginal într-o societate, aşteptând răbdător contextul care-i va permite 

să revină în centrul ei. 

 Privit din acest punct de vedere, mitul devine o realitate fluidă, 

capabilă oricând să se încarneze într-o imagerie, căpătând forma 

societăţilor în care se insinuează. Insistăm, însă, asupra ideii că acest 

cameleonism al mitului nu alterează în niciun fel substanţa sa. Aşa se 

face că, în ciuda crizei imaginilor în societatea contemporană, în ciuda 

intrării în zona post-culturii, mitul continuă să reziste. Forţa sa poate că 

nu mai stă astăzi atât de mult în naraţiune, căci s-a intrat demult în 

perioada post-Gutenberg, dar prezenţa lui nu poate fi negată în societatea 

contemporană. Mitul Vârstei de Aur, de pildă, a traversat impasibil 

epocile: apariţia scrisului i-a dezamăgit pe cei care credeau în puterea 

cuvântului rostit în aceeaşi măsură în care azi apariţia internetului şi a 

televizorului îi dezamăgeşte pe cei care cred în puterea cuvântului scris. 

Platon afirma că „scrisul va aduce cu sine uitarea în sufletele celor ce-l 
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vor deprinde, lenevindu-le ţinerea de minte […]‖
25

. Pentru fiecare dintre 

aceşti dezamăgiţi, Vârsta de Aur a fost alta, dar ea a continuat să existe 

întotdeauna. Însăşi morfologia acestui mit al Vârstei de Aur mizează pe 

capacitatea omului de a idealiza trecutul, de a imagina viitorul şi de a 

desconsidera prezentul. Mitul Vărstei de Aur se fundamentează şi pe o 

alterare a memoriei. Nu trebuie să ne căutăm departe exemplele; este 

suficient să vorbim despre perioada interbelică românească. Abundă 

textele în care intelectuali români au astăzi nostalgia interbelicului, 

amintindu-şi din această perioadă nu afacerile lui Malaxa cu familia 

regală sau dictatura carlistă şi instabilitatea politică, ci farmecul 

polemicilor literare, boema intelectualităţii, şansoneta sau spaţiul idilic 

al cafenelei. În plus, aşa cu sesiza Bronisław Baczko, asistăm şi la o 

mutaţie interesantă a acestui mit la presiunea utopiei, căci „reunite în 

jurul ideii de progres, utopiile deplasează astfel Vârsta de Aur: ea nu va 

mai fi plasată în trecutul nostru, ci în viitorul nostru‖
26

.  

 Se pot găsi lesne argumente şi împotriva celor care consideră că 

secolul XXI este profund de-mitizat. Poate ar fi suficient doar să 

amintim că secolul XX şi se pare şi secolul XXI, sunt cele în care se 

manifestă plenar preocupările pentru mito-critică, psiho-critică şi studii 

ale imaginarului. Dacă am trăi într-o societate vidată de mit, de unde ar 

putea să provină fascinaţia pe care mitul şi imaginea le exercită? Şi 

chiar, presupunând că ne-am pierde definitiv interesul pentru studierea 

miturilor, este aceasta de ajuns pentru ca mitul însuşi să sucombe? A 

rezistat el în illo tempore, când nu i se acorda niciun fel de atenţie, a 

traversat deopotrivă Evul Mediu întunecat şi emanciparea iluministă… 

prin ce metode ar mai putea modernitatea să-i înfrângă rezistenţa şi 

capacitatea de a se manifesta plenar? În niciun caz prin indiferenţă. 

Trăim în epoca în care manipularea este ridicată la rang de ştiinţă, 

în care vorbim despre psihologia maselor; în cele mai importante decizii 

politice se face simţită prezenţa unui discurs foarte sensibil la cerinţele 

mentalului colectiv, toate acestea având ca punct de plecare premisa că 

discursul public este adresat unor „oameni [care] nu ar putea lua drept 
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 Bronislaw Baczko, Paradis et Utopies, la http//www.ecole- alsacienne.org / 
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adevăr decât umbrele lucrurilor‖
27

. Iată cum mitul peşterii despre care ne 

vorbeşte Platon se actualizează şi devine fecund, prezent ca realitate 

concretă în proximitatea unei societăţi pe care suntem tentaţi să o 

catalogăm drept de-mitizată. 

 Se vorbeşte, de asemenea, despre mituri urbane şi, aducând în 

discuţie această temă, ar trebui să încercăm să răspundem la câteva 

întrebări necesare: sunt acestea construcţii ale vremurilor noastre ori 

vorbim de fapt de actualizări ale unor mituri, adaptate doar la rigorile 

altor vremuri? Sau, de ce nu am pune şi acest lucru în discuţie, miturile 

urbane nu sunt altceva decât pseudo-mituri?  
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Abstract: 
The novels of Western writers Milan Kundera, Andrei Makine and Virgil 

Gheorghiu, escaped from the world of ideological isolation of communist 

systeme, propose a ethical problematization of descentrate Western world, 

pointing out the crisis of ethical authority of the contemporary society and 

relativity of ethical codes and of moral practices in posttotalitarism. Narrative 

buildings review ironically and severely the moral condition in various 

historical contexts: heroic maximalism of communist dissent, posttotalitar 

pluralism, providing multiple values with custom options, modern neo-

individualism and postmodern neohedonism, which impose an ambiguous 

morality. 

Key words: moral constructions, ethical contexts, postmodern 

neohedonism, moral fictions, post-morality. 

 

Scriiturile terapeutice, revelatorii de adevăruri tangibile, ale 

occidentalilor naturalizaţi Milan Kundera, Andrei Makine şi Virgil 

Gheorghiu, evadaţi din lumea închistărilor ideologice ale regimului 

comunist, aduc o nouă mărturie contemporană despre condiţia tragică 

umană. Tangenţial ontologice, operele lor sunt nişte procese active ale 

societăţii postmoderne ce se confruntă cu multiple dileme etice. 

Exploatând ultimul stadiu al filozofiei personale, dar şi menținând 

ambiguitatea morală, ambii scriitori afirmă programatic vocaţia etică a 

literaturii prin aserţiuni care recunosc literaturii miza şi forţa redresantă 

în „epoca post-moralităţii‖ [1, p. 22] sau „amurgului datoriei‖ [1]: 

Makine consideră: „Literatura este ultima redută a rezistenţei în faţa 

maşinilor de cretinizat. Este ultimul refugiu al gândirii libere şi 

prostituarea ei ar trebui să fie considerată o crimă împotriva umanităţii.‖ 
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[2, p. 145], Kundera insistă pe ideea că „romanul nu-i o confesiune a 

autorului, ci o explorare a ceea ce reprezintă existenţa umană în capcana 

devenită lume.‖ [3, p. 18], iar Virgil Gheorghiu crede că „un scriitor este 

un îmblânzitor, cel puţin după părerea mea. Când le arăţi oamenilor 

Frumosul, adică Adevărul, ei devin blânzi.‖ [4, p. 240] 

Romanele Gluma, Lentoarea de Milan Kundera, Crima Olgăi 

Arbelina de Andrei Makine şi Ora 25 de Virgil Gheorghiu, propun o 

problematizare etică a lumii descentrate occidentale, relevând criza 

autorităţii etice a societăţii contemporane şi relativitatea codurilor etice 

şi a practicilor morale în posttotalitarism. Ele revizuiesc ironic şi grav 

condiţia morală în variate contexte istorice: maximalismul eroic al 

disidenţei comuniste, pluralismul posttotalitar, care furnizează multiple 

valori cu opţiuni personalizate, atmosfera neoindividualismului modern 

şi neohedonismul postmodern, care confruntă dur libertăţile individuale 

cu ambivalenţa responsabilităţii morale. 

Romanul Ora 25 de Virgil Gheorghiu militează în numele 

demnităţii umane, axa morală de nezdruncinat, denunţând totalitarismele 

sub toate formele, cu aberantele evoluţii naziste şi staliniste. Gabriel 

Garcia Marquez aprecia mesajul distopic al discursului narativ: „Este, în 

fond, prima operă literară în care se oglindeşte teroarea istoriei 

contemporane, istorie care însemnează, pentru imensa majoritate a 

globului, fie moartea, fie transformarea în maşină, depersonalizarea, 

dezumanizarea‖, epopeea concentraţionistă relevând discrepanţa dintre 

identitatea artificială, ştampila autorităţilor şi identitatea personală 

asumată; tragedia omului care ajunge treptat la o înstrăinare totală de tot 

ce îl defineşte pe el ca om. Criticând şi culpabilizând toate ideologiile, 

ficţiunea moralizantă denunţă construirea noii lumi din ruine, 

apocaliptic organizată să distrugă orice valoare: „Peste aceste ruine vin 

— au şi început să vină — noi pionieri, cetăţeni ai unei lumi care se 

caţără în istorie. Ei construiesc, cu furie. Construcţia civilizaţiei lor 

începe cu închisorile.‖ [4, p. 315]. Dezumanizarea continuă sub diferite 

forme: renunţarea la sentimente, reducerea relaţiilor sociale la ceva 

categoric, precis şi automat: „ Este posibil, domnule prefect, ca omul să 

fi ajuns în starea asta de uscăciune şi de surzenie, încât — la fel ca 

maşinile — să nu mai audă glasul semenului lui când îi vorbeşte ? a zis 

preotul.‖ [4, p. 86]. Ora 25 este asociată cu moartea culturii occidentale, 

evidentă prin dispariţia valorilor umane care o nutreau: „Cultura noastră, 
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Lucian, a dispărut. Ea avea trei calităţi: iubea şi respecta frumosul — 

obicei învăţat de la greci; iubea şi respecta dreptul — obicei învăţat de la 

romani ; iubea şi respecta omul — obicei pe care l-a învăţat, greu şi 

foarte târziu, de la creştinism. Numai prin respectarea acestor trei mari 

simboluri, Omul, Frumosul şi Dreptul, a devenit cultura noastră 

occidentală ceea ce a fost. Şi acum pierde cea mai importantă moştenire: 

respectul şi dragostea pentru om. Fără acest respect şi această dragoste, 

cultura occidentală nu mai există. A murit!‖ [4, p. 139]. Tot generalizând 

şi tot căutând să aşeze toate valorile în ceea ce este general, umanitatea 

occidentală a pierdut simţul unicităţii, şi, ca urmare, al existenţei 

individuale. Soluţia salvării de societatea perfecţiunii automatizate este 

conştientizarea faptului că sensul vieţii este absolut individual şi intim şi 

revenirea la o societate ale cărei valori decurg din sentimentul unicităţii 

fiinţei umane. 

Personajul-narator Ludvik, una din vocile construcţiei polifonice a 

Glumei, viciat de neîncredere din cauza excomunicării şi a destinului 

dureros nedreptăţit, îşi caută un temei moral în orgoliul de a condamna 

umanitatea. Patosul sentimental al moralităţii, canalizat spre scepticism 

şi ură, distruge orice valoare, condamnând înverşunat atât moralitatea 

exagerată a celor care deţineau volanul istoriei în comunism, cât şi 

excesul de imoralitate ce se practică în prezent, egoismul noii epoci, ce 

nu permite eliberarea de povara măştilor artificiale. 

Revizuirile etice, aplicate propriei fiinţe malformate de spiritul 

reformator totalitarist, sunt intransigente, dezaprobarea ambivalenţei 

persoanei este urmată de mărturisirea unei instabilităţi interioare 

corespunzătoare celor care joacă roluri false: „Eram unul din acei cu mai 

multe feţe, eram serios entuziast şi plin de convingere în şedinţe, 

iscoditor, caustic şi înţepător în compania prietenilor cei mai apropiaţi, 

cinic şi de o spiritualitate încrâncenată în prezenţa Marketei, şi când 

eram singur eram descumpănit şi tulburat ca un elev.‖ [5, p. 40].  

Pierderea certitudinii şi îndoiala asupra identităţii chipului apar o 

dată cu simularea forţată a feţelor disproporţionate, în care nu se putea 

integra cu totul, provocându-i criza totală a identităţii, din care nu se 

poate redresa: „Am început deci să-mi controlez oarecum zâmbetele, ca 

apoi să simt în mine o mică fisură ce se deschidea între ceea ce am fost 

şi ceea ce (potrivit opiniei şi spiritului epocii) trebuia şă fiu şi mă 

străduiam să fiu.‖ [5, p. 40].  
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Umanizându-se se leapădă de marile griji ale epocii, de mrejele 

logocraţiei comuniste: problema cosmopolitismului şi 

internaţionalismului, a vigilenţei şi prudenţei, dispute privind definiţia 

dictaturii proletariatului, politica legată de strategia, doctrina, tactica ei 

de cadre, de care a fost infectat şi la care nu ar fi renunţat dacă nu era 

degradat ierarhic, căci beţia puterii şi postura de făptuitor al istoriei era 

prea tentantă şi euforică: „ …eram , pur şi simplu, vrăjiţi de istorie; eram 

ameţiţi prin aceea că înşfăcasem istoria de beregată şi o simţeam sub 

noi; ce-i drept după aceea lucrurile au evoluat, în cea mai mare parte, 

spre o hidoasă sete de putere, dar, în acelaşi timp, există în povestea asta 

(şi poate îndeosebi la noi, tinerii) iluzia, cât se poate de ideală, că tocmai 

noi eram cei ce inauguram acea epocă a omenirii, în care omul nu va fi 

în afara istoriei, nici sub călcâiul istoriei, ci el va fi făptuitorul şi 

diriguitor al ei.‖[5, p. 102]. 

Din incipitul naraţiunii Ludvik, îşi autodeconspiră metaleptic 

„misiunea cinică şi vulgară‖ [4, p. 6] de răzbunare, întreţinută de ura 

mistuitoare de durată istorică: „forţa celor 15 ani de ură‖ [5, p. 128]. 

Incisivitatea debordează în dialogurile confesive amicale întreţinute cu 

alt personaj, medicul Kostka, un om straniu, de o grijulie moralitate şi 

deopotrivă de o ciudată nelinişte şi instabilitate, care îi divulgă esenţa 

distructivă a firii, declarându-l distrugător de decoruri şi de valori, şi 

care încearcă să-l atenţioneze asupra poziţionării greşite arogante, ce îi 

afectează destinul personal: „…dar spune-mi, te rog, dacă eşti atât de 

sceptic, de unde această certitudine a dumitale că te pricepi să deosebeşti 

decorul de zid? Ce faci dacă te înşeli? Dacă sunt nişte valori şi dumneata 

eşti un distrugător de valori? ‖ [5, p. 13].  

Cu greu se leapădă de destinul său, recunoscând josnicia 

propriului comportament şi eroarea religiei personale a răzbunării, 

dorind să ia întreaga vină şi răspundere pentru aventura absurdă şi 

feroce, dar continuă să facă aceeaşi eroare de a căuta şi descoperi 

cauzele înşelării: „Trebuia să duc până la capăt disputa mea cu lumea 

lucrurilor materiale.‖ [5, p. 386]. Izbăvirea miraculoasă totuşi nu e 

posibilă, căci eroul îşi construieşte iarăşi o nouă teorie a resuscitării 

nostalgice a dragostei faţă de lumea veche şi îndepărtată a satului natal, a 

frumoaselor clipe ale tinereţii şi a spiritului etnofolcloric. Deşi de acum 

reuşeşte să refacă unele valori devastate ale vieţii sale: îl invadează 

„dragoste duioasă faţă de această lume pe care în urmă cu ani o 



207 
 

părăsisem cu desăvârşire‖ [5, p. 433] şi îl cotropeşte simţământul caldei 

camaradii, care îi repugna anterior, reînvie în el ura faţă de vârsta 

neadulţilor, prezentă prin vacarmul publicului consumator. Conservarea 

simbolică a trecutului frumos, unicul refugiu, este, de fapt, o cădere care 

aduce cu sine spaima existenţială şi „ povara neclară a propriei mele 

vinovăţii‖ [5, p. 444]. 

Comportamentul moral în sistemul totalitarist nu e conceput în 

contextul coexistenţei, în „contextul lui a-fi-cu-ceilalţi‖, adică în 

contextul social, ci în cel „societal în care sunt prezenţi agenţii 

supraindividuali şi forţa‖ [6, p. 178]. 

În romanul Lentoarea autorul subminează ironic societatea 

occidentală crepusculară, aflată în plină manifestare a unui neohedonism 

consumerist greu de suportat, care e simulacrul inferior al libertinajului 

senzual şi spiritual al secolului al XVIII-lea. Formula romanescă 

fundamental ironică, spaţiu priviligiat al paradoxurilor, demistifică 

excesele noii ideologii − judoul moral politic exhibiţionist, care 

alterează iremediabil sistemul etic postmodern. 

Contrapunctiv angajat, pentru a releva diferenţă în integrarea 

socială a valorilor etice şi distanţa istorică de funcţionare a lor, secolul al 

XVIII-lea e resuscitat ca epocă a eliberării practicii iubirii de tirania 

regulilor morale, atitudinea libertină fiind o convenţie de respectare cu 

fineţe şi eleganţă a ceremonialului organizat al cuceririi prin conversaţie. 

Iar cavalerul are înţelepciunea zăbavei şi cunoaşte tehnicile 

temporalizării stăpânite. 

Secolul al XX-lea pare a revigora aceeaşi atitudine libertină, dar 

,de fapt, este epoca altor plăceri, a condiţiei umane trăite sub ochiul 

camerei de vederi, cultivată abil; „veacul balerinilor‖care îşi transformă 

viaţa în operă, au plăcerea să se exhibe în faţa unui infinit abstract, fără 

chipuri, sunt mândri că au intrat în „Actualitatea Istorică Planetară‖ [7, 

p. 42]. Epoca demonului vitezei ( „Viteza este forma de extaz dăruită 

omului de revoluţia tehnologică‖ [7, p. 1]) aduce simulacre ale plăcerii, 

şuvoaie de evenimente confuze şi lipsa siguranţei de sine, uitarea 

pierzând speranţa fericirii autentice care dă formă duratei. E relevant 

gradul mare al amestecului de norme duplicitate şi etici contradictorii în 

relaţie cu etica colectivă şi procesarea unor ambiguităţi moral-amorale 

multiple. Transformarea acţiunii morale în show recreativ postmodern 

nu ajunge să obţină ca efect declinul generalizat al tuturor virtuţilor, ci 
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doar juxtapunerea unui proces dezorganizator cu un proces de 

reorganizarea etică, plecând de la normele individuale de îmbinare a 

unei logici entropice şi regulative. 

Dorind să se elibereze din cercul strâmt al vieţii prin obţinerea 

celebrităţii, personajele ce au avut roluri pasive în epoca totalitaristă se 

urcă pe marea scenă, jucând un rol artificial al destinelor triste mai 

nobile, se bucură de condiţia umană aşa cum le este impusă, fără să 

conştientizeze că „sunt surprinşi de o lume care s-a transformat sub 

tălpile noastre într-o scenă fără ieşire‖ [7, p. 66]. Revolta împotriva 

condiţiei umane pe care nu au ales-o este văzută ca ultimă soluţie, dar şi 

ea este vulgarizată şi înţeleasă limitativ la „a face tărăboi aici‖ prin 

exhibarea nudităţii sau la „a conduce o zaveră fioroasă, haotică.‖ [7, p. 

67].  

În epoca condiţiei morale schimbătoare şi precare a oamenilor 

înclinaţi spre iresponsabilitate, spre uşurătate, spre hedonismul cel mai 

accesibil, literatura îşi revendică dreptul de a statua regimul lucidităţii 

reflecţiei, de a redescoperi raţiunea de a fi a meditaţiei şi a unei înalte şi 

profunde intelectualizări a scrisului: „Într-o lume atinsă de agenţii răului, 

în spaţiul şi în timpul unei demonii cuprinse de o frenezie irepresibilă, 

literatura a avertizat şi a comentat, pentru ca invarianţii narativi, 

evenimentul, ipostazele narative, personajele, trama, climaxul acţiunii 

epice, logica compoziţiei şi instrumentele comentariului (jocul, 

parodicul, satira, ironia, deriziunea, o inepuizabilă recuzită de semne ale 

limbajului şi ale artelor non-verbale) să poată atrage atenţia asupra 

prăbuşirii în neant.‖ [8, p. 155]. 

Romanul Crima Olgăi Arbelina de Andrei Makine, catalogat 

drept senzualist de critica franceză, prezintă căutarea dramatică a 

identităţii personajului care vrea să se elibereze de masca nobiliară în 

exilul voluntar francez. Femeia, „care nu voia să-şi accepte viaţa 

epuizată, o femeie care mai spera, o femeie care refuza să aştepte 

bătrâneţea şi să moară înaintea morţii‖ [9, p. 115], nu vrea să mai joace 

rolul prinţesei Arbelina, „frumoasa melodramă Prinţesa în exil‖ [9, p. 

15], şi trăieşte neantul exilului pe cont propriu, încercând să 

supravieţuiască şi să creeze sensuri pentru propria existenţă, sprijinindu-

se numai pe ceea ce deţine ca resurse personale. 

Tentată de voluptatea de a sfida, de a provoca viaţă risipită, 

încredinţată că „lumea e aşadar jocul acela excitant, crud, un joc cu 
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combinaţii inepuizabile, cu reguli pe care le poţi schimba tu însuţi în 

timpul partidei‖ [9, p. 123], rătăcită, în căutarea de sine, Olga Arbelina 

ajunge să conştientizeze necesitatea debarasării de măşti, de deghizările 

istoriei, epuizându-şi toate rolurile şi eliberându-se de ultimele 

simulacre. 

Makine demitizează imaginea dramatică a emigrantului rus, căci 

Olga Arbelina nu suferă din cauza surghiunului şi nu participă la 

condamnarea comunitară a noilor stăpâni ai Rusiei, ci chiar afirmă din 

propria experienţă că revoluţia a fost provocată de marele avânt anarhist: 

„Revoluţia a fost zămislită nu atât în noroiul din cartierele populare, cât 

în murdăria din palate...‖ [9, p. 32]. În monotonia somnoroasă din 

Villiers-la-Foret înţelege importanţa solidităţii acestei lumi a rutinei, 

preferată nestatorniciei din tinereţe, şi are impresia că s-a regăsit pe sine: 

„Cu toate acestea, acolo, în orăşelul acela adormit, unde toată lumea 

recunoştea după ureche scârţâitul uşii micii brutării din cartierul de jos, 

în monotonia lungilor zile provinciale, pentru prima oară din copilărie 

încoace va avea impresia că nu mai joacă un rol, că este în sfârşit ea 

însăşi, că ajunge din urmă, după un ocol întortocheat şi inutil, viaţa care 

îi era hărăzită.‖ [9, p. 86]. 

Descoperind în copilărie complexitatea găunoasă a vieţii, 

măcinându-şi tinereţea în agitaţia schimonosită anarhistă a 

„homunusculilor capricioşi, nevrozaţi, împotmoliţi în reflecţii sterile‖ [9, 

p. 128], personajul feminin simte în prezentul narativ că duce o viaţă 

greşită, începută prost. Îşi doreşte trăirea unei vieţi care le va rămâne 

necunoscută celorlalţi, căci „ceilalţi ne fac să trăim în lumi 

surprinzătoare, creând dubluri inventate‖ [9, p. 49], eliberându-se de 

toate vocile care se contraziceau în capul ei, de „toate privirile care o 

goleau de ea însăşi‖ [9, p. 91] şi de viaţa comunitară care îi repugnă din 

cauza artificialităţilor rolurilor pe care trebuie să le joace. Paradoxal 

dorinţa i se îndeplineşte: are o viaţă secretă, inaccesibilă celorlalţi, dar 

trăită într-o experienţă şi mai tragică a adulterului, „un neant de 

nenumit‖ [9, p. 146], „monstruozitate neverosimilă‖ [9, p. 85], care 

dezvăluie ceva de neconceput, o lume care îngrozea, dar nu se lasă nici 

spusă, nici ghicită: „Acum totul era spus, nu mai era nimic de înţeles, 

ştia totul chiar şi aşa cuvântul incest răsunase deja în ea, dar în asemenea 

străfunduri cavernoase ale gândului său, încât, urcând până la limbaj, se 

transformase în crimă, în monstruozitate, în oroare.‖ [9, p. 91]. 
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Personajul caută înverşunat cauza noii vieţi dezastruoase: „Ziua care 

deviase cursul normal al lucrurilor, să găsească vinovatul.‖ [9, p. 108] şi 

ajunge să găsească explicaţia în afara individualităţii sale, în contextual 

istoric. Prozatorul atrage atenţia asupra importanţei contextului moral 

social al persoanei, care informează şi face inteligibile alegerile 

personajului care se raportează la propria viaţă cu practicile diferite ce 

constituie contextul acelei vieţi. În final, jinduind plăcuta simplitate a 

vieţii sănătoase şi compasiunea desăvârşită, Olga Arbelina speră să 

găsească un suflet căruia să i se destăinuie, căruia să-i vorbească despre 

abisurile pe care le cunoscuse, care s-o înţeleagă, să nu-i judece 

perindările amăgitoare ale vieţii: „Să spună totul pentru a fi înţeleasă şi 

până când cealaltă viaţă pe care o căutase atât de stângaci şi pe care ea o 

cunoscuse atât de puţin le va apărea în sfârşit în firava veşnicie a 

cuvintelor omeneşti.‖ [9, p. 220]. 

Romanele lui Kundera, Makine şi Gheorghiu sunt născute 

împotriva ameninţării de uniformizare a sistemelor totalitare şi 

posttotalitare, care anulează recunoaşterea individualităţii. Ele punctează 

necesară reconectarea a literaturii la societate, renunţarea la subiectele 

autopoetice şi naraţiunile autoreferenţiale şi orientarea spre redundanţele 

moralizante antianarhiste şi antitotalitare prin alternative deschise, 

regândind estetic rolul eticii în postmodernitate prin întoarcerea la 

morală ca poziţie fundamental ontologică. Dezorientarea axiologică 

declanşată în destinul personajelor este cauzată de distrugerea eului 

moral prin reguli etice heteronome, prin opţiuni ce se fac din impulsuri 

contradictorii impuse din afară. Prozatorii contemporani anunţă 

necesitatea revenirii la etică pentru a controla individualismul, fără a-l 

interzice, conştienţi de faptul că „discursul moral contemporan este 

caracterizat de distanţa dintre sensul expresiilor morale şi modurile în 

care sunt utilizate, folosindu-se astfel de ficţiuni morale.‖ [10, p. 93]. 

Caracterul perturbat al experienţei morale contemporane şi incoerenţa 

atitudinilor şi a experienţei personale trece accentul discursului etic 

dinspre morală înspre pragmatica ontologică şi noii indicatori valorici ai 

sistemului social contemporan. 
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MODALITĂŢI  DE  INTERFERENŢĂ LOGICO-SEMANTICĂ  

ÎN TEXTUL  LITERAR                       

Abstract: 
 If we consider that,, value is respect, "then the text as complex value 

concept, should be an inexhaustible amount of meanings, continually asking to 

be externalized / recycled. This is the first reason that elucidate the mysteries 

revalue contextual / intertextual (multiple ways of networking ethical / aesthetic 

and grammar) as such, hide all the text, specifically epistemic / epistilul 

valorizing identity of any establishment. In other words, the principle of global 

axiology / PAG, the slope transtextualizării deep and surface,, "certified to be 

the epicenter propulsive perennial accession to universality. 

Key words: literary text, logical-semantic ways, the principle of identity. 

                   

Pleonastic vobind, a stăpâni o limbă, limba română, limba de 

comunicare a statului  în care „pe această Gură de rai‖ convieţuim,  ar 

însemna a fi stăpân pe propria simţire. Anume din această perspectivă 

tema preocupărilor noastre ,,Modalităţi de interferenţă logico-semantice 

în textul literar‖ se îndreaptă spre conţinutul şi forma reprezentărilor 

noastre spirituale şi avansarea ei în marea spiritualitate, anume prin 
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interrelaţionare, prin dialogul reprezentativ al culturilor.  Textul în 

ipostaza intertextualităţii trebuie să incorporeze  o unitate logico-

semantică formativă cu conţinut complex, identitar. Din acest unghi de 

vedere al integralităţii, perspectiva cercetărilor noastre este tot 

interrelaţională: limbă-literatură. Limba prin esenţă/prin excelenţă 

trebuie să reprezinte  întregul. Dealtfel problema conţinutului şi formei, 

veche de când lumea, prin diverse reluări (dinspre minimum spre 

maximum) în ştiinţa filologică contemporană (în filosofia lingvistică –

psihologia lingvistică) rămâne  deschisă la toate nivelurile perceptelor 

noastre senzitive.  

În acest plan de idei, discursul nostru investigaţional este orientat 

de atitudinile lingviştilor/literaţilor noştri cei mai consacraţi subiecto-

predicativităţii (субъектно-предикатногочленения). Analiza subiecto-

predicativă nesatisfăcătoare pe de o parte şi restricţiile contextuale a mai 

multor unităţi lingvistice cu semantică existenţială conduc teoreticienii  

spre ideea că metodele  sintaxei constructive sunt insuficiente pentru 

analiza complexă a construcţiilor logico-semantice. Pe de altă parte, 

cercetarea propoziţiei în parametrii componentelor semantice şi 

introducerea noţiunii de realizări lingvistice incomplete a tipurilor de 

propoziţii logico-sintactice şi structural-semantice(G. Zolotova) dau 

posibilitate de a privi dintr- un punct nou de vedere construcţiile centrate 

în acelaşi „ambalaj‖.În această abordare propoziţiile pot fi privite drept 

variante lingvistice a diferitelor structuri semantico-sintactice.  

În conformitate cu tema noastră de cercetare: Modalităţi de 

interferenţă logico-semantică  în textul literar, care se referă la  

coraportul formă – conţinut dinspre minimum spre maximum, tindem 

spre armonizarea /soluţionarea  problemelor  aparente,trebuind să se 

producă o armonizare deplină între componentele de bază ale textului 

artistic. Prin urmare, chiar între variile modalităţi de interrelaţionare a 

unităţilor lingvistice într-un concept unitar, trebuie să coexiste un raport 

logico-semnificativ înafara căruia este imposibilă determinarea 

semnificaţiei/profunzimilor întregului conţinut al textului mare ca 

unitate logico-semantică deplină. Însăşi ,,jocul mic de-a găsirea corectă‖ 

a părţilor de propoziţie, întrebările raportate mai întâi la subiect şi 

predicat, ca părţi principale, e necesar să fie axate pe o anumită logică 

interpretativă, urmând ca apoi, din perspectiva acestui ,,joc‖să se 

producă avansarea logicii ,,in extenso‖ prin mijlocirea  diferitelor 
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modalităţi  corelaţionale la/în textul mare(adică dinspre subiectul  

gramatical la nivel de lexem, spre subiectul logic al  enunţului), prin 

urmare la/spre acţiuni complexe de agent, chiar protagonist al acţiunii în 

textul mare, ca unitate logico-semantică complexă.  

Datorită  unui studiu asiduu asupra activităţii experţilor în 

domeniu, a lui Petru Butuc în special, înţelegem care este rostul 

propoziţiilor şi frazelor angrenate în structura textului de ficţiune ca 

drept semn valoric complex. Aferent de problematica abordată, un alt 

cercetător de excepţie, Ion Plămădeală  vine să afirme că orice fragment 

coerent de text reprezintă nu o simplă secvenţă de propoziţii, ci include 

o idee comună, care este concluzia mesajului în ansamblul său.(7)  

În cercetările sale  Petru Butuc susţine, că la nivel de formă şi 

conţinut, accentul trebuie  plasat mai întâi pe conţinut, datorită faptului 

că conţinutul ca atare  se desprinde din structura integralităţii/unităţii 

părţilor ce îl constituie(3). La aceste  observaţii mai adăugăm că 

angrenarea în structura fiecărui text de ficţiune îşi face loc atât la nivel 

de funcţie specifică de parte de propoziţie, cât şi de ficţiune, de funcţie 

generală -  de concept univoc în următoarea disponibilizare: lexem, 

propoziţie, frază, text. În cercetarea pe care o postulăm ne-a intrigat 

anume acest fapt – motiv, prin care  facem  loc temei cercetării  de 

rigoare - Multiplele modalităţi de interferenţă logico-semantică, prin 

care aducem motivaţii că angrenarea în  ipostaza  plinătăţii de conţinut, 

volens-nolens,  injectează la maximum forma din/prin care se 

diferenţiază datorită dedesubturilor sedimentate şi exteriorizate la nivelul 

diverselor modalităţi de acoperire a întregului.  Această luare de 

atitudine, provocată de neobositele studii în domeniu, l-a făcut pe Petru 

Butuc să-şi motiveze poziţionarea accesând pe cele două principii ale 

gramaticii: principiul logico-semantic şi functional şi – principiul 

structural-gramatical. 

Investigaţiile noastre în domeniu, vin să certifice  consideraţiile 

marilor experţi în domeniul dat: Ferdinand de Saussure,  Eugeniu 

Coşeriu, Mihail Bahtin,  Anatol Ciobanu, Petru Butuc, Şt. Găitănaru, Ion 

Plămădeală, Fedot Filin, Galina Zolotova, Sorin Stati ş.a. 

La nivel aplicativ, din lipsă de spaţiu, ne permitem să prezentăm  

aici doar  un singur fragment de analiză  a subiectului emfatic   la 

capitolul  Motivul şi laitmotivul – modalitaţi  axiologice interactive în 

textul de ficţiune. 
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Motivul mamei văduvite de război este unul predominant  în 

opera Mama, de Ion Vatamanu, marcat afectiv din chiar primul enunţ al 

subiectului lucrării. 

,, Ai, dragostea care s-a dus şi nu mai vine”. 

„Femeia aceasta, care trece prin umbre, această mamă fără de 

copii poartă  în piept Patru morminte… Patru clopote negre bat sub 

patru  aripi ale durerii … 

Femeia aceasta care se uită cum curge nisipul în clepsidre, această 

mamă fără de copii… poartă în piept  patru dureri ale inimii. Patru 

vânturi îi leagănă umbra, patru flăcări se nalţă din inima acestei femei 

solitare, care caută prin cimitirele lumii patru ani de naştere şi un singur 

an al morţii: cel de al doilea război mondial…” 

Prezentul nucleu imagistic reprezintă unicitatea fervoarei stilistice 

a creatorului Ion Vatamanu oscilând între predominanţa subiect  

cantitativ- secundar, sbiect cntitativ-principal: „Femeia aceasta, care 

trece prin umbre, această mamă fără de copii poartă  în piept Patru 

morminte… Patru clopote negre bat sub patru  aripi ale durerii … Iar  

valoarea adjectivală a pronumelui, situat în faţa şi în urma substantivului 

femeia/mama, ,,această mamă...femeia aceasta‖,,,permite formularea 

criteriului de individualizare şi identificare a valorii‖ idispensabile de  

subiect a pronului demonstrativ cu substantive determinatl.  

Dramatismul situativ - acel joc lacom  de umbre şi zgîrcit de lumini, cu 

proporţii  alternative: sunet-culoare, în ritm numeric întregesc coraportul  

cantitativ-partitiv: 4 la 1- ,,patru ani de naştere şi un singur an al morţii‖. 

Pronumele demonstrative în chiasm apropiere-depărtare (aceasta-aceea) 

marchează situaţia unui tragism  consimţit şi trăit  la modul indicativ al 

celor trei timpuri existenţiale, angrenate ficţional în unul singur- timpul 

neuitării. Este şi cazul paralelismului sintactic care se află mereu în  

aceeaşi reluare cantitativă cu adresă exactă  marcând ascendenţa unui 

lirism dramatizat în metapoi: 

Patru strigăte păşesc pragul aşteptării acesteia şi –n nopţile lungi 

o întreabă pe rînd, şi răspunde pe rînd femeea aceasta cu patru basmale 

negre pe frunte... 

- Am venit, mamă, să-ţi văd ochii ... 

- Sânt, fiule,  sânt ochii durerii... Două albii prin care s-au scurs 

lacrimi de mamă... 

- Am venit, mamă, să-ţi aud cuvintele... 
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- Am numai patru cuvinte, fiule, numai patru cuvinte, în care 

vorbesc: Mihail e cuvântul în care îmi strig bărbatul...  Ion,  Ştefan, şi 

Teodor – cuvinte în care vă strig pe voi, copiii mei...   

- Am venit , mamă, să-ţi sărut mâinile... 

În  viziune complinitorie: conţinut – formă, modalităţile ariei 

subiective de interdependenţă a celor două sintagme monofuncţionale- 

prima exprimată prin numeral în cazul nominativ şi substantiv în cazul 

acuzativ(patru ani de naştere), a doua- prin numeral în cazul nominativ 

şi substantiv în cazul genitiv(un singur al al morţii)  se împletesc într-o 

interferenţă logico-semantică unitară nominal, astfel că linia subiectului 

total îşi întăreşte poziţionarea logico-semantică şi funcţională  pe 

vectorul simbolistic al regentării:,,Patru strigăte păşesc pragul aşteptării 

acesteia şi-n nopţile lungi o întreabă pe rând, şi răspunde pe rând femeia 

aceasta cu patru basmale negre pe frunte‖. Astfel, până la urmă 

observăm că  cele trei nivele structurale: ale întregului conţinut: fonetic, 

gramatical,  imagistic, expulzează în unison cu  trăirile interiorizate ale 

spiritului creator,  racordat la struna intensificării situaţiilor interactive 

mai mult sau mai puţin obişnuite.   Interactivitatea  retenţie-impact, în 

acest chip, este  susţinută de un alter- ego bine conturat 

imaginar(cititorul cu lumea sa intimă) – cel prin care  se 

certifică/urmează să se certifice efectele  formative.  

Motivul mioritic în această operă este impliсit afectiv, vizavi de 

specificul  interferenţierii detaliului artistic(mâinile mele) cu imperativul 

reluării: 

Cine mi-a văzut!?  

Cine-a cunoscut!?  

Mândru ciobănel, tras printr-un inel.../ ,,Mioriţa” 

şi 

- Mâinile mele, fiule, mâinile mele care au răscolit atâta pământ şi-au 

găsit roade mari, pe voi, doar pe voi, nu v-au găsit...Mâinile mele, 

fiule, mâinile mele, care au răscolit atâta pământ şi-au găsit roade 

mari, pe voi,  doar pe voi nu v-au găsit... Mâinile mele, fiule, mâinile 

mele, de le-aş desprinde de trup, le-ar lua uşor văzduhul, le-ar 

înălţa sus, ca două strigăte adânci ar străbate cerul.  Mâinile mele, 

fiule, mâinile mele în care v-am legănat.../ 

Dialogul imaginar din contextul ce urmează,  reprezintă în fond 

cele două faţete  ale lumii  spiritului creator convertit şi pervertit  într-un  
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monolog interior confesiv.   Modalităţile  interferenţierii realului cu 

fictivul sunt solicitate şi de această dată să marcheze efectele 

imaginarului: resemnarea eului creator la nivelul întregului din care 

onorabil îşi trage obîrşia.  

- Am venit , femeie în urma feciorilor, să-ţi aduc, femeie,  grea veste 

despre ei toţi, despre ceea ce ei singuri nu ştiu, despre moartea lor, 

a feciorilor noştri, femeie... 

- Bărbate, bărbate,  adu-mi feciorii din moarte, adu-i pe braţele tale, 

bărbate, adu-mi feciorii din moarte ... Dacă-i nevoie să zacă – n 

pământ, din neamul nostru să zacă, mă ia pe mine, bărbate, mă 

pune-n pămînt să zac  trei morţi la rînd, pentru toţi ei, feciorii mei... 

- Am venit, femeie în urma feciorilor, să-ţi aduc, femeie,  grea veste 

despre ei toţi... 

De observat că în planul tensionării liniei de subiect este relevantă 

poziţionarea  spaţial- temporală a acţiunii.  Modul indicativ al 

predicatului verbal simplu, accesat pe mutaţia timpului tecut în prezentul 

comunicării, îşi repurtează cu succes misiunea relevanţei  emfatice de 

perspectivă. 

Prezentul discurs imagistic, ca şi lirism propulsiv de excepţie, 

consemnează o construcţie  inelară marcantă, vizavi de acelşi raport 

numeric preluat episodic: patru la unu 

,,Patru flăcări se-nalţă din inima acestei femei solitare,  care caută 

prin cimitirele lumii patru ani de naştere şi un singur an al morţii: Cel 

de-al doilea război mondial‖. 

Raportul cauză-efect  încondeiază  unitatea profunzimii 

conţinutului şi formei acestei minunate opere. Modalitatea de excepţie a 

întregului identitar, fiind cea ficţional/funcţională, aparţine prioritar    

enunţului  introductiv: Ai, dragostea, care s-a dus şi nu mai vine... ,  şi  

ultimului  – cel al reacţiei de răspuns:  Femeia aceasta, care se uită cum 

curge nisipul în clepsidre, această mamă fără de copii... 

 Observaţiile şi analizele noastre vin să confirme faptul că  Ion 

Vatamanu, autorul acestui text, exprimă durerea mamei printr-un 

dialog/monolog dramatizat imaginar: Mâinile mele, fiule   ... mâinile 

mele în care v-am legănat. Prin care cadrul prozastic cu cel prozaic 

dimpreună (modalităţi specifice de interferenţă aici a unităţilor logico-

semantice), la nivel funcţional emfatic, depăşesc limitele unei specii 

cunoscute în arta literară, înălţând simţirea/durerea la nivelul sublimului 
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identitar. ,,Moldovenii când se strâng la un colţ de masă plâng, la alt 

colţ de masă cântă‖,glăsuieşte  spusa unui cântec de-al nostru. Aici, în 

această operă, se plânge şi se cântă. Se plânge în toată plenititudinea 

durerii  neamului nostru purtător de sublim. Se cântă solemn în maniera 

absurdului unic- interpretativ.  

Simbolul Mamei văduvite de război se pronunţă în vederea 

condamnării răului de pe pământ. Conţinutul reprezentativ izvorăşte din 

firea tragico-poetică  a basarabeanului –într-un fel anume de a simţi, a 

vedea şi a trăi lucrurile. Forma  sedimentării simbolismului acestui 

conţinut este cea prozastico-prozaică: dialogat-monologată. Nu putem fi 

deacord însă  cu părerea unor experţi care atenţionează că „În ambele 

opere, balada populară,,Mioriţa ― şi Mama, de Ion Vatamanu  ,,este 

prezent motivul întreruperii nefireşti a vieţii, marea durere a mamei; 

marea trăire este redată  prin aceeaşi tonalitate tragico-

dramatică”(ibid.6). Într-un fel, totul ar părea sa fie aşa, credem însă, că 

este o afirmaţie puţin cam confuză, vizavi de baladescul care 

impregnează ambele opere (Mama, de Ion Vatamanu şi balada populară 

Mioriţa ). Confuzia cu pricina, poate fi mai degrabă pe potriva unui 

îndemn de a ne pune raţiunea mai la îndemână, alături de adevărul care 

se doreşte a fi conştientizat. Poate  că asta şi facem aici, când venim să 

evidenţiem faptul că baladescul dintotdeauna a fost marcat de sublim. Iar 

sorgintea sublimului, baladescului în speţă, este cea a supravieţuirii, 

contestată prin tragic. Este vorba aici de un tragism istoric-basarabean  

aparte, divinizatoriu. Tot ce este înclinat spre transcendere este 

nemuritor. Simbolul mamei, chiar şi văduvită de război, rămâne a fi, este 

simbolul veşniciei, continuităţii. Este simbolul strangulării răului şi 

generării binelui. Mama,   generatoarea tuturor timpurilor, continuă să 

cheme jertfele pe nume, nume simbolice, semnificative pentru toată 

lumea creştină: Mihail, Ion, Ştefan, Teodor; nume care vin să spună mai 

multul adâncimilor. 

 A sta la straja ,,datum”-u-lui mioritic  este una dintre cele mai 

onorabile manifestări ale felului nostru de a fi, a simţi şi  a trăi. Prin 

sinteză, ambele opere(la nivelul întregului: conţinut-formă) 

caracterizează o modalitate interpretativă aparte, un unicum polifaţetic 

care ne proclamează fiinţa în speţă; aceasta însemnând, la modul propriu 

şi figurat al cuvântului, că  sublimul, în general cât şi în particular,  este 
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categoria estetică de excepţie prin care se încununează opera identităţii 

unui neam. 

Drept modalităţi  primordiale de interferenţă a unităţilor logico-

semantice  în textul literar,  ca unitate logico-semantică de ansamblu 

axiologic global, servesc cele două principii  definitorii ale identicului: 

1. principiul axiologiei generale şi 2. principiul logico – semantic şi 

funcţional al gramaticii limbii; în fond, deopotrivă, complinindu-l pe 

unul singur - Principiul Axiologiei Globale(2). 

Din această perspectivă venim aici să fim alături de acei 

prestigioşi cercetători care susţin, că gramatica funcţională (numită şi 

constitutivă) cf. P.Butuc (3) , se bazează pe principiul logico-semantic al 

metodei analizei funcţionale, alături de care fapt cercetătorul Sorin 

Stati,afirmă că ea, gramatica, ,,caută ceea ce este pertinent, relevant, 

distinctiv pentru realizarea funcţiei prime  a limbajului uman, adică  cea 

comunicativă‖. 

La nivelul descifrării noţiunii celei de a doua părţi a gramaticii, 

aferent conceptului de gramatică în întregime, venim  şi noi să 

certificăm convingerea că Sintaxa este ştiinţa  care se ocupă cu 

decodarea şi sintetizarea axei de valori (n.n.) ascunsă în mesaj/în text, în 

corpul fiinţei umane. Dacă luăm în considerare că,,valoarea este sens”, 

apoi textul, drept concept  valoric complex, trebuie să constituie o 

valoare inepuizabilă de sens, cerându-se  continuu a fi 

exteriorizat/revalorificat. Acesta este motivul  prim prin care  elucidăm 

adevărul că tainele revalorificării contextuale/intertextuale (multiplele 

modalităţi de interrelaţionare etic/estetică şi gramaticală), ca atare, se 

ascund tot în text, mai exact în  epistilul identitar al constituirilor 

valorizante. Altfel spus,  principiul axiologiei globale/PAG, pe panta  

transtextualizării ,,de adâncime şi de suprafaţă‖ se certifică  a fi 

epicentrul propulsiv peren de accedere în universalitate. 

  Concluzii 

 La nivel de conceptualizare a rostuirii unităţilor logico-semantice în 

textul literar,  am insistat asupra interrelaţiei: gramatică- sintaxă -

semantică, fiind prezentate pentru reconceptualizarea teoriilor 

definitorii ale experţilor în domeniu Şt. Găitănaru(5), P. Butuc(3)  şi 

A, Ciobanu(4) cu trimitere la doctrinele şcolii pragheze şi a celei 

moscovite. Este o atitudine prin care se sintetizează faptul că 

principala modalitate de interferenţă a unităţilor logico-semantice 
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într-un text  este angajată chiar  pe principiul logico-semantic şi 

funcţional, iar angrenarea (Cf. P. Butuc.), diversele forme ale ei, este 

poziţia de vârf prin care acest principiu îşi ţine rostuirea – 

identificarea unui fel aparte de ,,funcţionalitate‖ în această lume 

mare şi complexă.  

 Textul –ca drept unitate logico-semantică funcţională, la nivelul 

analizei semiotice presupune importanţa factorului contextual şi 

intertextual în maniera lui Ion Plămădeală (7). La nivel aplicativ am 

demonstrat că translingvistica, este dovada interferenţierii 

lingvisticii cu literatura. La acest nivel al intertextualităţii implicăm  

capacitatea luărilor  de atitudine faţă de diversele modalităţi de 

interconexiune a unităţilor lingvistice în textul literar pentru a 

demonstra că reuşita multiplelor modalităţi de interferenţă logico-

semantică se produce în plină evidenţă cu harul condeierului, cu 

felul de aplecare individualizată asupra autenticităţii. 

 Originalitatea cercetării se identifică prin încercările de armonizare a 

funcţionalităţii principiilor valorizante: cele două principii din lumea 

gramaticii(principiul structural-gramatical şi principiul logico-

semantic şi funcţional), prin cele două principii coşeriene(al 

creativităţii şi al alterităţii), racordate la posibilităţile sensibilizatorii 

ale Principiului  Axiologiei Generale/Globale(PAG): posibilitatea 

de reântoarcere la esenţă/la principiul identităţii, posibilitatea de 

reconsemnare creativă a sinelui, posibilitatea de înălţare prin 

spiritualitate(cf. L.Botezatu). 

 Metodele  sintaxei constructive, la etapa dată, sunt totuşi 

insuficiente pentru analiza unitară a construcţiilor logico-semantice 

din simplul motiv că sintetizarea axei de valori/ SINTAXA  nu- 

aderă pe deplin la factura epistemic/fenomenologică identitară a 

intertextualităţii; bineştiut (în lumea ştiinţei) fiind faptul că orice   

potenţare la viaţă  îşi materializează funcţionalitatea, vizavi de 

repertoriul principial al teoriilor/trăirilor  constituitive.                                                                                                                                     

Modalităţile de interferenţiere textologică, în acest context, 

converg spre a conştientiza, că rosturile logico-semantice (în textul de 

ficţiune) ţin/trebuie să ţină de reconsemnarea aspectului integru-

armonizant al celor două componente indispensabile: conţinut – formă la 

nivelul unicum-u-lui funcţional (2),ca drept ,,viziune de excepţie‖, care 

,,se plimbă‖ printre experienţa trecută, actuală şi cea viitoare, privindu-
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se ,,mai bine‖ decât de obicei, explicitând şi înţelegând lucrurile în 

esenţa lor‖(8). 
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Abstract:  
Fragmented being of character Mavrodin finds methaphysical peace only 

with his lover celestial. The union couples occurs into their depths psyche, in 

the plane of the originating being, where anima- power of feminity – is 

recognized and accepted as mistress of being masculine. The active feminine 
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chacacter overcomes obstacles masculin individuality, converting feedstock into 

its spiritual. 

 

Nuntă în cer şi Noaptea de Sânziene sunt opere literare în care 

personajele masculine, în mare măsură, sunt construite după prototipul 

personalităţii filosofice, artistice a autorului. Lumea ficţionară este 

însufleţită de interioritatea şi identitatea creatorului, prin urmare, 

tendinţa celui care „zideşte‖ oameni este să fie după asemănarea sa în 

credinţa fundamentală. În aşa fel, intenţia reală a lui Eliade este să iasă 

din ritmurile istorice datorită operei literare ce simbolizează, credem noi, 

un uter al începutului în Tot. Personajele şi lumea lor adăpostesc 

necuprinsul pe care Eliade îl vrea trăit, de aceea textul acumulează în 

sine imaginaţia, taina iniţierii în Marele Tot. Acest fluid creativ 

„metamorfozează‖ autorul în spiritul personajului, împreună coborând în 

acelaşi Sine. Scrisul, precum în cazul lui Ciru Partenie, Mavrodin, 

simbolizează o dăruire sieşi, formând Întregul. În cele din urmă, putem 

înţelege personajele – costumul autorului, prin intermediul cărora 

înaintează în Eternul din ficţiune. „Eliade, scrie Graţiela Benga, 

pledează tocmai pentru regăsirea capacităţii de autodefinire a fiinţei ca 

fiinţă creatoare, fapt ce ar provoca de îndată transferul alterităţii din 

latent în realitate şi ar rezolva dubla problemă a omenirii de după război: 

recâştigarea identităţii pierdute şi salvarea de sub stigmatele unei istorii 

furibunde, prin concentrarea timpului, zdrobirea lui şi transfigurarea 

într-o dinamică a necuprinderii‖ [3, pp. 56-57]. Un exemplu exhaustiv al 

preschimbării identităţii îl identificăm în primul roman al scriitorului 

Isabel şi apele diavolului, apărut în 1930: „Senzaţia nouă şi fericită a 

schimbării de personalitate; ajung un doctor, sunt un doctor, numai sunt 

eu, cu nume şi pronume, ci un doctor. Restul se pierde. Diletantismul 

culturii mele capătă strungul ştiinţific. În braţele cuvântului nou creşte o 

făptură nouă‖ [9, p. 11]. Dubla existenţă paralelă dintre Eliade – 

creatorul şi celălalt Eliade (expresia Graţielei Benga) din roman duce, 

negreşit, la beatitudinea cosmică. Bucurie ce în limitele realului este 

imposibilă, dar şi iraţională. Astfel că după ce finisează romanul 

Noaptea de Sânziene, Eliade se simte excomunicat din propriu Sine, 

„smuls‖ din realitatea absolută. Celălalt Eliade a rămas închis în limitele 

paginilor, dăruit personajelor sale: „Nu izbutesc să mă bucur că am 

terminat această carte. (…) Ieri şi astăzi, starea ciudată de tristeţe, 
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oboseală şi deznădejde. Nişte oameni pe care i-ai purtat cinci ani cu tine, 

pe care i-ai însufleţit şi nutrit din propria ta fiinţă. Pustiu lăuntric. Mă 

trezesc oarecum fără sens în viaţă, istovit‖ [11, p. 264].  

 Ileana, personajul feminin, trece ca o axă centrală prin aceste 

două opere Nuntă în cer şi Noaptea de Sânziene. Ea este cea care 

integrează forma în substanţă, întrucât simbolizează femeia arhetipală a 

bărbaţilor, materia primă ce are scopul devenirii în iubit. Nimic nu 

începe fără prezenţa sa spectaculoasă atât în viaţa bărbaţilor, cât şi în 

lanţul de evenimente. Principiul feminin, anima, porneşte din interiorul 

bărbaţilor şi radiază întreg romanul cu o lumină efervescentă, adusă până 

la cel care îl citeşte. Valoarea sa metafizică este bine evidenţiată atunci 

când apare în viaţa mai multor personaje masculine prinse în jocul 

identităţii şi alterităţii. Ea va înnoda legăturile dezbinate ale fiinţei 

bărbăteşti. 

 Considerăm aşadar că identitatea şi alteritatea personajelor derivă 

din intenţia de reprezentare a dramei umane în starea sa dezbinată, dar şi 

schema dizolvării dualităţii în Unu indivizibil. Iar dacă să apelăm la 

doctrina noiciană că „nu există fiinţă, există regresiune către fiinţă şi 

progresiune către ea‖ [19, p. 182], înţelegem că textul literar 

intenţionează să anuleze fiinţa vulnerabilă şi să restabilească integritatea 

personalităţii de la personaj până la cititor în locul ficţional, numit de 

noi, mitic – lumea imaginară ce o mimează pe cea reală, istorică. În cele 

din urmă, romanele Nuntă în cer şi Noaptea de Sânziene se axează pe 

decriptarea semnelor şi simbolurilor ce vor forma altul cosmic. De aici 

personajele masculine Ciru Partenie – Ştefan Viziru, Mavrodin – Hasnaş 

pot fi considerate personaje dublete, puse într-o poziţie de contrapunct. 

Ei înţeleg în mod diferit realitatea, dar şi intruziunea sacrului în ea, 

întrucât unul din ei reprezintă materia, celălalt – substanţa. Şi doar 

unindu-le prin eternul feminin, Ileana vor deveni unitate. Problematică 

abordat încă în Isabel şi apele diavolului. Naratorul explică moartea şi 

învierea ritualică ca pe o necesitate ontologică de întregire a sufletului şi 

a inteligenţei: „Dar bucuria e atât de mare pentru mine… Nu ştiu cum 

să-ţi spun. Dar închipuieşte-ţi că te-ai naşte acum, cu sufletul şi 

inteligenţa de acum. Ce ai simţi, simţind şi înţelegând că te naşti?‖ [9, p. 

9]. Ştefan Viziru şi Ciru Partenie, Mavrodin şi Hasnaş sunt „feţe 

complementare ale aceleiaşi fiinţe‖ [22, p. 362], şi deşi sunt diferite, ele 



223 
 

trebuie să regenereze într-o identitate mitică, coborând unul în altul, 

adică sufletul în trup.  

Bărbaţii-naratori din Nuntă în cer mărturisesc despre o stare de 

plictiseală şi dezgust faţă de rutina zilnică şi de petrecerile periodice 

organizate de prieteni. Se subînţelege dorinţa neconştientizată de 

evadare din lumea profană. Un spaţiu închis, dominat de o atmosferă 

sumbră, cu o societate mediocră, de care, totuşi, nu se poate îndepărta. În 

Mitul eternei reîntoarceri, Mircea Eliade explică starea interioară a 

personajelor astfel: „Omul se simte sfâşiat şi separat. Nu îi este 

întotdeauna simplu să-şi dea seama de natura acestei separări, căci 

uneori se simte separat de «ceva» puternic cu totul altfel decât sine, 

alteori se simte separat de o «stare» nedefinită atemporală de care nu are 

nici o amintire precisă, dar despre care îşi aminteşte totuşi în adâncul 

fiinţei sale‖ [7, p. 66]. Şansa de regăsire a spaţiului sacru se reduce 

considerabil odată cu pierderea indicatorului din interior ce-l orientează 

spre Centru, manifestat prin nerecunoaşterea Spiritului Suprem, atman, 

drept un izvor al vieţii.  

Viaţa omului modern este doar o reflecţie a lumii arhetipale, de 

aceea personajul trăieşte o chemare nostalgică către ţărmul necunoscut al 

eternităţii. Inconştientul colectiv refulează imagini din primordial, redate 

prin semne, simboluri şi mituri. Descifrarea cărora îl induc pe Mavrodin 

în lungi meditaţii şi frământări interioare: „Poate mi s-a făcut cândva 

vreun semn, poate mi s-a indicat ceva... Ar fi înspăimântător să crezi că 

din tot acest cosmos atât de armonios, desăvârşit şi egal cu sine, numai 

viaţa omului se petrece la întâmplare, numai destinul lui n-are niciun 

sens...‖ Înţelegem handicapul conştiinţei al personajului ca rezultatul 

unei amnezii, fragmente lipsite din memorie, cu amintirea cărora s-ar 

putea întoarce la starea mitică, ceea ce Eliade numeşte „descoperire de 

sine, de recunoaştere în Strămoşul mitic, a cărui reîncarnare este‖ [6, p. 

449]. În cele din urmă, îl vom desemna pe Mavrodin,  personajul – 

substanţă ce se simte separat de ceva individual, mai cu seamă de 

alteritatea fiinţei. În sens contrar, Hasnaş, al doilea narator homodiegetic 

simbolizează materia. El este inginerul care nu este predispus pentru o 

omologare cu Cosmosul. Pentru el Absolutul nu poartă aceeaşi valoare 

ontologică ca acelui din oglindă, ci constă din bogăţie şi comoditate 

psihologică în lumea aceasta limitativă: „Rămase în mine setea de viaţă. 
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Aveam numai o singură dorinţă: să trăiesc, prin orice mijloc, să fiu 

bogat, liber, să fiu de capul meu măcar câţiva ani‖ [12, p. 109].  

Se configurează astfel doi bărbaţi diferiţi în atitudine faţă de 

sacru. Însă aspectul esenţial al distincţiei îl reprezintă imaginaţia. 

Aceasta, înţelegem din întreaga proză artistică a lui Mircea Eliade, este 

formula ontologică datorită căreia personajele eliadeşti reuşesc să 

înţeleagă semnele. Imaginaţia şi spiritul creativ provoacă o mutaţie 

spirituală, atunci când personajul se lasă condus în regimul realităţii de 

ochiul ascuns – intuiţia, numită de Ficino – „principalul utilizator al 

spiritului intuitiv‖ [4, p. 206]. Astfel că datorită acestui surplus de mens, 

Mavrodin este preocupat să reflecteze despre condiţia sa umană şi rostul 

lui în această viaţă. Lumea înconjurătoare i se pare plină de taine, şi doar 

fiind un altul, crede că misterele s-ar decripta. Stoicii înţeleg intuiţia 

creatorului ca un dar ceresc, ei sunt de părere că fiinţa artistului are o 

legătură strânsă cu sufletul universului, pentru că „natura este un foc 

artist ce păşeşte pe cale spre creaţie, ceea ce-i tot una cu un suflet de foc, 

dotat cu artă‖ [17, p. 374]. Intuiţia creatoare se manifestă ca un drum în 

irealitatea mitică, singurul adevăr ce readuce personajele eliadeşti 

„acasă‖, în timpul şi spaţiul arhetipal. Platon spune că de câte ori „fiinţa 

procreează, s-apropie de frumos, capătă o dispoziţie de bucurie, se 

revarsă-n plăcere, concepe şi naşte. Dar când vine aproape ceva urât, ce 

mâhnită, ce tristă se retrage în sine, se întoarce din drum‖ [21, p. 62]. În 

acest sens, creaţia ca şi femeia iubită desemnează, în primul rând, un 

catharsis interior, apoi o deschidere către Univers. 

Această modalitate de conexiune psihică cu universul, 

accentuează natura neîmplinită şi dezbinată a personajului: Mavrodin 

(sufletul) fiind artist este preocupat de zămislirea unei lumi paradisiace, 

Hasnaş (raţiunea), în plan contrar, este inginerul preocupat de 

construcţia lumii pământeşti. Însă „sufletul uman separat de corp nu 

deţine perfecţiunea ultimă a naturii sale, deoarece el este o parte a naturii 

umane. Căci nici o parte nu are vreun fel desăvârşire dacă este separat de 

întreg‖ [23, p. 219], scrie sfântul Toma din Aquino. În cele din urmă, 

suntem de părerea că numai unindu-şi trupul cu sufletul şi devenind Om 

total, personajul masculin eliadesc din Nuntă în cer va putea fi adiţionat 

în realitatea absolută. Mai cu seamă unitatea de „trup‖ şi „suflet‖, 

menţionează Jean Delumeau în Păcatul şi frica, este capabilă să 

„acumuleze materia invizibilă – spiritus – prezentă în rezervele 
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cosmice‖ [5, p. 205 ]. Spiritus, reflectat în femeia iubită, vom vedea în 

continuare, restituie liniştea îndrăgostitului şi-l încredinţează în 

necesitatea integrităţii în suprasensibil: „Dar am ştiut de atunci că nici un 

om n-ar putea supravieţui aşa cum este, rupt în două, singur. Viaţa are 

sfârşit pe pământ, pentru că e fracturată, despicată în miliarde de 

fragmente‖. 

În acelaşi timp, spiritus – femeia – reprezintă şi cauza devenirii a 

fiinţei, fiindcă ea pune în mişcare condiţiile de atragere a 

contradictoriilor. În cazul nostru opoziţia funcţionează prin aceste două 

dublete masculine. Credem prin urmare că omul complet în proza Nuntă 

în cer se va realiza numai prin depăşirea contrariilor dintre aceste două 

dublete. În Metafizica, Aristotel împarte Fiinţa în materie şi substanţă, 

părţi ce formează inevitabil întregul: „Numesc materie, scrie filosoful 

antic, ceea ce prin sine însuşi nu e nici ceva determinat, nici o cantitate 

oarecare, nici nu are vreunul din predicatele prin care e determinată 

Fiinţa. (...) ... iar substanţa ea însăşi e un predicat al materiei‖ [2, p. 221]. 

Astfel că fiecare în parte se simte nedesăvârşit, dar din diverse motive. 

Mavrodin îşi doreşte cu tot dinadinsul perfecta armonie dintre Sine şi 

Marele Tot, dar nu are o personalitate rigidă, un eu social bine conturat, 

deşi este un romancier avizat. Spre mirarea prietenilor are un orgoliu 

cumpătat: „... nu-mi place să mi se vorbească prea insistent despre 

literatura mea. Sunt încă un bărbat tânăr şi am altfel de orgolii decât 

acelea ale artistului. Cu atât mai puţin îmi place să fiu, cum se spune, 

admirat‖. Manierele etice nu sunt singurele calităţi ce-l definesc. Se 

distinge prin devotament faţă de o taină neconştientizată încă, dar intuită 

– iubirea. Hasnaş, în contrasens, nu se regăseşte în această cale spre altă 

realitate, considerând lirismele romancierului nişte sublime iluzii faţă de 

un sacru obscur şi absurd, în schimb are individualitate creată pe 

aprecieri deşarte: „Credeam pe atunci că nu mi se potriveşte un alt fel de 

viaţă, că dobândisem în sfârşit, libertatea şi fericirea pe care nici nu 

îndrăzneam să o visez în timpul studenţiei mele la Paris. (...) Puţini 

bărbaţi se pot lăuda cu un asemenea noroc‖. Hasnaş la fel ca şi Allan din 

Maitreyi, neconvertit spre sacru, caută fericirea în limitele personalităţii 

sale. Visează la putere şi independenţă faţă de lumea înconjurătoare, 

atitudine condamnabilă, de fapt, de filosoful Nietzsche, întrucât, scrie el 

în Omul şi umbra „în orice împrejurare trebuie să-şi observe şi să-şi 

recunoască dependenţa de îndată ce o suportă... (...) «Liber arbitru» nu 
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înseamnă altceva decât a nu simţi noile înlănţuiri‖ [18, p. 19]. Ceea ce 

mitologul Mircea Eliade numeşte corespondenţa omului cu modelul 

celest – „legătura constantă cu ceea ce s-ar putea numi mediu «cosmic»‖ 

[10, p. 561]. Ajungem, prin urmare, la concluzia că defectele 

personajelor reprezintă punctul de coincidenţă a contradictoriilor.  

Coincidenţa de „esse («totalul») şi «non-esse individul»‖ se va 

realiza prin intermediul erosului mistic. El intervine precum o influenţă 

divină, menită prin intermediul sensibilităţii să aducă aceste două 

alterităţi la o identitate arhetipală. „Iubirea, spune filosoful român Nae 

Ionescu, întovărăşeşte cunoaşterea în procesul ei... (...) De aici şi 

caracterul ontic, metafizic şi nu epistemologic propriu-zis al raportului 

dintre iubire şi cunoştinţa la Platon...‖ (...) Iubirea provoacă, declanşează 

oarecum procesul cunoaşterii şi asistă, excitând şi îndemnând în toată 

desfăşurarea lui; dar în afară‖ [16, p. 84]. Erosul mistic, înfăţişat în 

personalitatea Ileanei / Lenei – anima – Afrodita Cerească (Platon), 

născută în inconştientul protagoniştilor, va pune în mişcare ambele forţe 

contrarii ale fiinţei (sufletul şi raţiunea) în desluşirea misterului acestei 

femei ce-i va transforma în Unul după ce-i coboară în acelaşi Sine 

arhetipal, redat prin imaginea pădurii şi a nopţii. Altfel spus, urmărim în 

continuare o formă metafizică de îmbinare a unui antagonism, ce va 

sfârşi prin formarea unui alt om, depăşind coincidenţa contradictoriilor. 

Aşadar, sufletul personajului (Mavrodin) îşi recunoaşte imediat 

logodnica cerească în necunoscuta zărită din întunecata sală, în seara de 

8 ianuarie, când, potrivit credinţei folclorice româneşti, „se deschid 

cerurile‖ [20, p. 19], când el poate fi însufleţit şi ridicat la Cer. Din acest 

motiv, Mavrodin, în comparaţie cu Hasnaş, se supune imediat forţei 

anima. Scara valorilor umane se reorganizează. Lumea din spatele lui se 

şterge, rămânând doar ei doi în această nouă creaţie: „Cu ea aş fi dorit să 

stau de vorbă despre scrisul meu. Nu pentru că era femeie şi începuse să-

mi placă, dar o bănuiam vie, din creştet până în glezne, vie, inteligentă, 

melancolică...‖ Este convins că fericirea adevărată n-o va găsi niciodată 

aici, în plăcerile lumeşti şi în relaţiile interumane, ci în fiinţa acestei 

necunoscute. Nu în zadar i se pare că este unica femeie vie din această 

lume, fiindcă conştientizează şi-o acceptă ca femeia creată după modelul 

arhetipal anume pentru structura fiinţei sale: „Ileana s-a născut numai şi 

numai pentru mine. Am avut atunci revelaţia adevărului înţeles al 

strigătului: a mea – al meu‖. De aceea prezenţa ei se aseamănă unei vrăji 
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necontrolate provenite din „rădăcina tuturor facultăţilor spiritului 

omenesc‖ [14, p. 258 ]. Prin chipul plăpând al Ilenei, Mavrodin citeşte 

structura şi funcţia ei mitică; şi anume, vine în acest loc pentru a-şi 

regăsi jumătatea de care a fost despărţită încă din primordial, s-o 

însufleţească şi să părăsească lumea profană împreună: „... mâna dreaptă 

părea goală, degetele acelea palide şi nervoase erau parcă făcute anume 

ca să poarte un inel, şi inelul acesta lipsea. Era o mână pură, nelogodită, 

monahală... . […] Desigur că nu iubeşte şi nu e iubită. Peste putinţă să 

nu vadă, oricine ar fi fost bărbatul acela, asemenea degete trebuiesc 

desăvârşite printr-un singur inel. […] … femeia aceasta nu poate fi 

singură. Undeva, prin apropiere, în ţară, în străinătate, trebuia să existe 

un soţ, un bărbat pereche. Nu ştiu de ce, mi se păruse făcută pentru 

tovărăşie‖.  

Intuiţia lui Mavrodin îi vorbeşte că Ileana nu este o fată de rând, 

ci, posibil, Eva venită să restituie unitatea arhetipală. El caută în ea 

esenţa mitică de călăuză spre veşnicie, pentru ca, treptat, să-i reveleze 

viaţa divină, precum este în esenţă Lena, alt personaj feminin din În 

curte la Dionis pentru iubitul ei – Adrian. De aici înţelegem că 

personajele feminine cu numele de Ileana / Lena în proza eliadescă sunt 

personajele predestinate spre salvarea personajul-artist de condiţia sa 

limitativă. Şi pentru că se simte obosit de o eventuală Marie sau Lucie, 

numele ce sugerează o relaţie de eşec, Mavrodin cercetează cu precauţie 

fiinţa Ileanei, să descopere astfel făptura originară, nudă, proiecţia 

interiorităţii feminine: „se îmbrăca totuşi pentru un alt nume, pentru o 

Marie sau o Lucie. (...) Nici mână n-avea pentru o femeie pe care o 

cheamă Ileana‖.  

Lena din În curte la Dionis a cântat pentru păcatele ei. Aşadar, 

mutaţia ontologică a miresei şi a mirelui ceresc va fi generată şi de 

armonia sunetelor. În Nuntă în cer regăsim aceeaşi identitate feminină în 

esenţă arhetipală ce finisează de cântat la pian odată ce Mavrodin aude 

chemarea sa: „Am zărit mâna aceasta înainte chiar de a-i vedea bine faţa 

şi ochii. Braţul întreg, probabil, se odihnise până atunci pe pian, şi la 

intrarea mea, îl ridicase leneşă‖. Jocul metonimiei „mâna‖ ne mai 

sugerează şi alteritatea anima, descoperită treptat printr-o trecere uşoara, 

ca în vis, de la conştiinţă spre inconştient: „Şi, din toate aceste 

fragmente, profiluri, lumini, gesturi, feţe, glasuri, am văzut deodată 

desprinzându-se mâna Ilenei, palidă, cu degetele foarte lungi, aproape 
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transparente. (...) Degetele mi s-au părut neobişnuit de însufleţite, parcă 

ar fi fost singurul lucru viu printre toate acele fragmente de viaţă 

îmbulzite în salon‖. Naratorul homodiegetic intenţionează să scoată în 

evidenţă felul de a fi al Ilenei. Descrierea detaliată a mâinii nuanţează 

insolitul, dar şi sugerează venirea ei din alt timp şi spaţiu. În special 

datorită trăsăturii antitetice remarcate în raport cu celelalte personaje 

„moarte în viaţă‖, Ileana îi oferă o fericire de-a dreptul dionysiacă ce-l 

renaşte lăuntric. 

Chipul necunoscutei trădează o „tristeţe de tulburătoare discreţie‖, 

după cum observă materia, cealaltă jumătate a protagonistului, 

Mavrodin. Privirile triste, aproape înlăcrimate ale tinerei însă nu se 

asemăna unei situaţie penibile de tristeţe umilitoare a femeilor, ci, din 

contra, îi trezeşte o curiozitate însetată de a-i ghici taina misterului din 

ochii obosiţi. Este cuprins de farmecul ei propriu în momentul când o 

simplă întâlnire de priviri se ridică la nivelul unui ritual extatic al 

devenirii în Unul. Este clipa în care golul spiritual al lui Mavrodin a fost 

ghicit de acea melancolie, de dor al trupurilor redat în ochii Ilenei. 

Astfel, simţindu-se regăsit în fiinţa personajului feminin, Mavrodin 

trăieşte o stare de har şi o obsesie de a o cunoaşte mai profund, mai de 

aproape, împreună cu o frică inconştientă de a nu pierde această stare.  

Raţiunea protagonistului, reprezentată de Hasnaş, se împotriveşte 

însă în mod repetat primejdiei de a fi posedat de feminitatea ce-i 

ameninţă independenţa şi frivolitatea. Prima întâlnire cu ea a avut loc 

când avea douăzeci şi patru de ani. Confruntarea directă dintre imago-ul 

masculinităţii şi cel al animei este redată prin încercarea fetei de 15 ani, 

pe nume Lena, de a-l cuceri prin feminitatea nudă de copil pe acel ce 

purta uniforma de ofiţer. Haina, observăm, ţine locul unei protecţii 

psihologice împotriva refulărilor posibile din inconştient: „Purtam 

uniformă de ofiţer român, şi fata mă privise la început cu neîncredere‖. 

Astfel că Marea Zeiţă, în chipul tinerei fete, n-a fost lăsată să 

metabolizeze raţiunea personajului, fiind alungată de materia ce căuta 

stăruitor o confirmarea în sentimentul de erou: „Mă temeam să o las 

singură. Pe de altă parte, nu mă mai puteam ocupa de ea, căci dimineaţa 

trebuia să fiu la Bârlad. (...) Când ne-am despărţit şi i-am urat noroc, 

ochii i s-au umplut din nou de lacrimi. I-am mângâiat părul şi apoi i-am 

trecut palma pe obraz‖. 
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A doua încercare de intruziune a sacrului în viaţa lui se repetă 

peste opt ani, la petrecerea unei prietene Clody. Astfel că fecioara divină 

se evidenţiază imediat din şirul fetelor desfrânate:  

„ – Să-ţi prezint o pasăre rară, îmi spuse prietena mea în 

franţuzeşte. (...) Să-ţi prezint pe Lena, ultima fecioară din secolul XIX!‖. 

Însă şi de data aceasta, el renunţă să lupte pentru ea, întrucât se cerea 

resemnarea şi ascultarea de simţul interior ce prevederea afectarea 

orgoliului său viril şi renunţarea eului social pentru integritatea în 

substanţă. Dar totuşi, confruntarea bipolarităţii face ca raţiunea rănită de 

efervescenţa numinosului să plece de la petrecere meditând asupra non-

valorii fiinţei sale fără această fată: „Toţi tinerii aceia semănau între ei, 

toate fetele aveau acelaşi râs obscen, toţi băieţii aceleaşi gesturi de 

marionete. (...) Când i-am spus bună seara, Lena m-a privit mirată şi un 

imperceptibil zâmbet ironic i-a înflorit în faţă. Mi s-a părut nespus de 

frumoasă atunci. (...) Am observat că are o mână extraordinar de palidă, 

cu degetele lungi şi fine şi cu un inel de piatră mare, albastră, care i se 

potrivea de minune‖.  

Astfel, pentru că „femeia are darul pătrunderii direct în existenţa 

altcuiva‖ [86, p. 267], după ce Mavrodin, sufletul, se lasă logodit cu 

anima, fecioara divină se ridică la conştiinţă / raţiune (Hasnaş), 

încercând să străbată prin bariera rigidă şi să-i aducă vestea raţiunii 

despre începutul mutaţiei ontologice. Se înţelege, prin urmare, că 

frumuseţea interioară a fetei pătrunde totuşi şi se înrădăcinează în 

memoria bărbatului colonel, ceea ce provoacă un lanţ de emoţii şi 

stimuli ce-l separă de amintirile nefolositoarea integrităţii. Începutul 

iubirii mistice poate fi înţeleasă, aici, ca o axă ce va uni lumina şi umbra 

sa (Nietzsche), adică pe Mavrodin şi Hasnaş în feminitate. Considerăm, 

în acelaşi timp, că la cea de-a treia încercare de a „activa‖ 

funcţionalitatea arhetipurilor, exprimată prin întâlnirea din restaurantul 

trenului, Lena, spre surprinderea ei, descoperă personajul într-o mişcare 

de ipocatastază – „restabilirea întregului «de la început»‖ [14, p. 204]. 

Instinctul dragostei năvălit din inconştientul colectiv, aprofundează 

raţiunea în natura adamică a substanţei. 

Prin urmare, emoţiile şi senzaţiile primului şi al celui de-al doilea 

personaj-narator îndrăgostit de Ileana / Lena capătă o valoare exclusiv 

ontologică. Stările extatice şi lucrurile sensibile unesc aceste două părţi 

contradictorii ale personajului: partea vizibilă – trupul, desemnat de 
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filosofia chineză veche ca yin-ul (Hasnaş) şi invizibil, sufletul, înţeles ca 

yang-ul (Mavrodin), zidind o Lume Nouă, unde Sinele devine Centrul 

fiinţei. Dragostea, în acest context, reprezintă extazul mistic ce aduce 

fiinţa la starea sa arhetipală. Ea nu poate fi trăită / percepută fără 

participarea uneia din părţi ale personajului, fiindcă „e necesar să 

admitem că «o facem» printr-o simţire, căci ele sunt sensibile, notează 

filosoful antic grec Aristotel. Astfel e limpede că nu carnea este ultimul 

organ de percepere. În acest caz ar fi necesar ca, cel ce deosebeşte prin 

atingere direct, să judece şi să distingă. Dar nici nu e posibil ca organe 

separate să judece că una este dulce şi altceva albul, ci trebuie ca ambele 

calităţi să fie puse în lumină printr-unul şi acelaşi organ‖ [1, p. 64-65]. 

În virtutea acestei teorii, putem remarca că atât sufletul cât şi raţiunea în 

acest moment o primesc pe Ileana / Lena ca pe o prezenţă divină, 

„reflexul unei realităţi spirituale‖ [5, p. 205] ce le readuce darul întregirii 

paradisiace. Principiul feminin reprezintă, prin urmare, anima – nucleul 

personajului. Ea îi atrage în aceeaşi identitate, îi răpeşte din lumea 

profană, şi-i orientează spre drumul către nirvana: „Aveam sentimentul, 

aproape patetic, mărturiseşte Mavrodin, că s-a schimbat ceva 

fundamental în viaţa mea, că am descoperit ceva nebănuit şi neaşteptat. 

Nici măcar imaginea Ileanei nu o aveam precisă în minte. Dar de 

parfumul ei, din văzduhul ei, aş spune, nu mă puteam desprinde. 

Gândurile se opriseră pe loc. Poate de aceea toată fiinţa mea mă îndemna 

să grăbesc pasul, să merg destul de repede, ca nici o altă amintire, nici 

un gând străin să nu se poată strecura şi sfărma beatitudinea dulce în 

care pluteam‖. Aceeaşi clipă a contactului cu numinosul, logicianul 

Hasnaş, lipsit de „sentimentul vibrant al unui artist‖ (Guyau), redă starea 

arhetipală într-un limbaj concret, sec şi cu un sentiment de regret al 

despărţirii de lumea profană : „Parcă atunci de-abia mi-aş fi dat seama 

că am pierdut ceva pentru totdeauna; că, orice aş fi făcut, oricât de 

generoasă ar fi continuat să se arate viaţa şi soarta faţă de mine, nu mă 

voi mai întâlni niciodată cu anumite lucruri... (...) Dumneata ghiceşti 

prea bine ce vreau să spun. Te ascultam povestind şi-mi dădeam seama 

cu câtă uşurinţă înţelegi oamenii. Evident, ai avut de la început alte 

preocupări decât ale mele...‖. 

Ileana / Lena începe a fi temelia acestei unităţi, fiindcă „femeia 

are rolul de a inspira spiritul de integrare propriu celui sophrosyné al 

naturii sale‖ [5, p. 268]. Fecioara a dăinuit în neantul fiinţei masculine, 
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ascunsă de lumina conştiinţei, atât timp cât nu s-a intersectat raţiunea şi 

sufletul într-un microcosmos comun – pădurea. Pădurea este locus 

amoenus, „pentru că repetă peisajul cosmic: pentru că este o oglindire a 

Întregului‖ [13, p. 256]. Retrospectiva aşadar construieşte un personaj 

feminin identic fecioarei interioare după propria percepţie, „care din 

adânc se ridică la suprafaţă şi dinăutru imprimă fiinţei forma ei 

sofianică, îi corespunde lucrarea structurii care merge de la suprafaţă 

către adâncuri‖ [14, p. 269]. Astfel că în faţa cititorilor „răsare‖/ se 

exteriorizează Ileana / Lena arhetipală prin actul rememorării. Drept 

urmare, confesiunea, credem noi, reprezintă o pocăinţă în faţa celuilalt 

din oglindă, exprimând în aşa mod regretul dezbinării şi dorinţa 

ancestrală de reintegrare a contrariilor în fiinţa ce le-a adus mântuirea, în 

anima. 

În cele din urmă, „nuntă în cer‖ presupune dialectica duhului şi 

trupului „încununaţi‖ în spirit – feminitatea sa interiorizată. Iubirea, 

„glasul însuşi al fiinţei‖ [ibidem, 265], va ridica personajul masculin la 

desăvârşire, fiindcă odată căzut în abisul dragostei, Mavrodin-Hasnaş nu 

se mai supune ritmului istoric, el depăşeşte nivelul ontic: „Simţeam că 

sunt foarte aproape de ea, iar făptura aceea cosmică şi liberă, născută din 

îmbrăţişare, este, ea însăşi moartea noastră, şi ea nu poate fiinţa decât 

doar printr-o totală abandonare a cărnii, printr-o definitivă ieşire din 

noi‖. Dragostea simbolizează unitatea lăuntrică a trinităţii: a trupului 

(Hasnaş), a sufletului (Mavrodin) şi a spiritului (Ileana / Lena). Iar 

rezultatul ei este făptura mitică, întocmai asemenea vieţii zeilor, fiinţă 

totală ce trăieşte perpetuu, menţinută de existenţa celuilalt: „te simţi 

fiinţă desăvârşită, totală, liberă. (...) Este straniu că ultimele nuanţe ale 

pronumelui posesiv au dispărut în clipa când trupul pe care-l cunoşteam 

mi se descoperea ca fiind al meu. (...) ... îmi revela propria mea fiinţă, 

făptura mea minunată, perfectă şi liberă. În clipele fulgerare, un Om – 

cosmic şi viu – creştea din taina şi cu trupul Ileanei‖. 
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Summary: 
Gagauz people gave ,Romanian politics and culture more personalities 

that many Romanian sevoketo daywith respect. Amongthose, present 

communication focuses on two great scientific researchers, Nicholas Ceachir 

and Mihail Guboglu. Michael Guboglu, was a Romanian historian, Turcologist 

and pioneer in terms of Turkish studies. Ciachir Nicholas was bornon 20 

December1927at Ismail was a Balcanologist, Slavist, specialist in Modern 

History and International Relations. The purpose of this communicationis to 

present the life and work of the two personalities. Our conclusion is that 

throught heir work these two great scientistis constitute a solid bridge of 

communication between Romanian and Gagauz peoples. 
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Găgăuzii au dat societăţii, politicii şi culturii române mai multe 

personalităţi pe care noi românii le evocăm şi astăzi cu respect, fără a şti 

măcar că erau găgăuzi
28

. Dintre aceştia comunicarea de faţă se opreşte 

asupra a doi mari istorici, profesorii Mihail Guboglu şi Nicolae Ceachir. 

Mihail Guboglu, a fost un istoric şi turcolog român deschizător 

de drumuri în privinţa studiilor de turcologie
29

. S-a născut la Ciadîr-

Lunga, Basarabia la 4 noiembrie 1911.Părinţii săi Petre şi Ecaterina sunt 

descendenţii unor găgăuzi ortodocşi veniţi din Rumelia în anii 1770 în 

urma războaielor ruso-turce din vremea lui Ecaterina cea Mare. A urmat 

cursurile şcolii primare din satul natal între 1921 şi 1925. Între 1926 şi 

1933 a urmat cursurile liceului Ştefan cel Mare din Tighina
30

. Colegul şi 

prietenul său Petre Năsturel a vorbit în termeni emoţionanţi despre 

Mihail Gublogu. Năsturel l-a întrebat odată despre originea numelui el a 

răspuns că este Iacuboglu. Tătăl său era găgăuz din Basarabia în timp ce 

mama sa era jumătate găgăuză, jumătate româncă. Familia sa era creştin-

ortodoxă
31

. În perioada octombrie 1933-octombrie 1934 şi-a satisfăcut 

stagiul militar la arma artilerie după care a fost admis la Facultatea de 

Litere şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi. Studiile şi le-a făcut cu 

asistenţa unor profesori remarcabili precum Ioan Nistor (Istoria 

României), Vasile Grecu (bizantologie) Teophille Sauciuc Săveanu 

(Istorie antică), Romulus Cândea, (Istorie universală), Alexandru 

Bocăneţu (Istoria statelor sud-est europene). După terminarea Facultăţii 

s-a înscris la doctorat cu teza Găgăuzii în lumina istoriei pe care a 

susţinut-o în 1940, raportor principal fiind Ioan Nistor
32

.Potrivit lui 

Năsturel, Guboglu era foarte legat de profesorul Vasile Grecu, titularul 

cursului de bizantologie de la Universitatea din Cernăuţi.Când Mihail 
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Guboglu şi-a luat licenţa s-a mutat la Iaşi unde a devenit profesor la 

Liceul Naţional din Iaşi. Aici a avut şansa de a fi remarcat de către 

Hamdallah Suphri Tanriover, ambasador al Republicii Turcia la 

Bucureşti (1931-1944) personalitate distinsă a culturii turce, profesor de 

estetică literară la Universitatea din Istanbul şi ministru al educaţiei 

naţionale din Turcia
33

. Acesta l-a recomandat ministrului român al 

educaţiei, filosoful Petre Andrei şi astfel a devenit asistentul celebrului 

turcolog german Franz Babinger pe care Iorga l-a chemat în România 

pentru a pune bazele turcologiei româneşti la Universitatea Mihăileană 

din Iaşi. Petre Năsturel povesteşte că cei doi erau mereu în conflict şi nu 

s-au reconciliat niciodată
34

. La Institutul de Turcologie care funcţiona în 

cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie, a ţinut un seminar şi cursul 

special de istoriografie otomană. La Iaşi a prezentat primele sale 

comunicări ştiinţifice: Românii în cronicile turceşti din secolul XV, la 

Institutul AD Xenopol din Iaşi; Istoriografia Otomană şi importanţa sa 

pentru Principatele Române. Tot în această perioadă el a pus bazele unei 

biblioteci specializată în limbi şi civilizaţii orientale şi turcologie care 

avea 6 secţiuni: enciclopedie, dicţionare, cataloage şi bibliografie; 

geografie cartografie şi arte; limbi, literaturi şi folclor al popoarelor 

turcice; istoria turcilor; islam –drept filosofie religie, ştiinţă; Bizanţ, 

ţările balcanice, în rapoartele turceşti. După desfiinţarea în 1948 a 

Institului de Turcologie o parte a Bibliotecii a fost transferată la 

Universitatea din Iaşi iar cealaltă la Institutul de studii sud-est europene 

din Bucureşti
35

. Sfârşitul celui de-al doilea război mondial l-a obligatpe 

tânărul asistent să se mute la Bucureşti deoarece Iaşiul suferise multe 

distrugeri. Profesorul Papacostea l-a ajutat să se transfere la Institutul de 

istorie unde în revista Balcania, şi-a publicat primele studii.
36

Între 1948 

şi 1963 a ocupat postul de cercetător ştiinţific, consilier şi şef de birou la 

Institutul de Istorie al Academiei RPR. În 1963 a trecut la Institutul de 

Studii Sud-Est Europene ca cercetător ştiinţific principal iar din 1968 la 

Arhivele Statului ca Arhivar principal. În aceeaşi perioadă a lucrat ca şi 

conferenţiar la Universitatea Bucureşti unde a predat cursul de limbă şi 
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paleografie turcă-osmană.S-a retras la cerere de la Universitate la 1 

septembrie 1977
37

.Intrat în 1946 în Partidul Socialist, Mihail Guboglu s-

a trezit fără să vrea membru PCR atunci cînd PSD a fuzionat cu PCR în 

1947. Cu toate acestea nu a fost niciodată un comunist în adevăratul sens 

al cuvântului şi a salvat oameni care deveniseră indizerabili din punct de 

vedere politic. Profesorul Guboglu a respins extremismul politic şi a urât 

oportunismul, machiavelismul, lipsa de scrupule a unor colegi ce doreau 

să parvină prin orice mijloace
38

. 

Om de ştiinţă şi om de suflet a contribuit la formarea unor 

specialişti în istorie otomană şi a lăsat o operă considerabilă
39

. Promotor 

al turcologiei româneşti, Guboglu a creat remarcabile instrumente de 

lucru opere de referinţă cum a fost cronologia sultanilor şi a înalţilor 

demnitari otomani, tabele transformării anilor hegirei în anii erei creştine 

precum şi traduceri din cronici otomane. Documentele otomane 

referitoare la istoria românilor provenite din depozitele naţionale precum 

şi cele din depozitele din Turcia şi Bulgaria au fost semnalate, catalogate 

şi microfilmate
40

. Este remarcabilă contribuţia lui Mihail Guboglu la 

constituirea colecţiei de microfilme turceşti de la Arhivele Statului; 

200000 de cadre de microfilm după surse documentare turco-otomane 

care tratează Istoria României graţie cărora istoriografia noastră a făcut 

progrese remarcabile cu privire la raporturile dintre ţările române şi 

Poartă
41

. Rapoartele sale de deplasare profesională sunt bogate în 

informaţii documentare însoţite întotdeauna de facsimile ce conţineau 

acte inedite
42

. Profesorul Guboglu a fost de asemenea preocupat de 

cercetarea folclorului găgăuz şi a reuşit să publice câteva articole în 

revista Renkler care apărea în limba turcă la Bucureşti
43

.A fost membru 

fondator şi primul preşedinte al Secţiei de studii orientale din cadrul 
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Societăţii de Ştiinţe Istorice şi filologice (1956-1979); A ocupat funcţia 

de redactor şef al revistei Acta Orientalia; a participat cu comunicări la 

mai bine de 30 de Congrese internaţionale (URSS, Turcia, Bulgaria, 

Polonia, Franţa). MihailGuboglu a obţinut decoraţii atât din ţară cât şi 

din străinătate:medalia cea de a 25-a anversare a eliberării patriei şi 

medalia a 50-a aniversare a înfiinţării PCR. La cea de a 50-a aniversare a 

creării Republicii Turcia i-a fost decernată o diplomă de excelenţă (29 

octombrie 1971) iar la 19 octombrie 1980 a devenit membru 

corespondent al Societăţii de Ştiinţe Istorice turce din Ankara. Diploma 

i-a fost înmânată de către ambasadorul Republicii Turcia la Bucurşti, 

Nahit Ozgur în cadrul unei ceremonii la Institutul Nicolae Iorga.În 1981 

cu ocazia celebrării anului internaţional Ataturk a fost invitat la 

Conferinţa Internaţională Ataturk la Istanbul (9-13 octombrie) unde i s-a 

decernat medalia de aur. Opera esenţială a lui Mihai Guboglu se 

reuneşte în 215 titluri esenţiale
44

. Profesor universitar la Bucureşti, Paris, 

Ankara, a publicat izvoare turceşti de mare valoare pentru istoria 

României („Paleografia şi diplomatica turco-osmană‖, „Catalogul 

documentelor turceşti‖, „Cronici turceşti privind ţările române‖, în 

colab.)
45

. De asemenea, mai pot fi amintite Despre Arhiva Turco-

orientală din biblioteca de stat V-Koralov Sofia. Importaţa ei pentru 

istoria României şi a altor state din sud-estul Europei, Arhiva insulei 

Ada Kaleh şi importanţa ei, Călătoriile lui Evlia Celebi în Transilvania, 

Vlad Ţepeş în lumina cronicilor turco-bizantine
46

. Profesorul Tahsin 

Gemil spunea despre el că şi-a asumat o sarcină greu de egalat ca 

importanţă, pentru istoriografia română, fiind un deschizător de drumuri 

în cercetarea şi valorizarea vechilor surse turco-otomane privitoare la 

istoria României
47

. 

Nicolae Ciachir s-a născut la 20 decembrie 1927 la Vaisal, 

judeţul Ismail într-o familie de preoţi cu vechi tradiţii intelectuale. 

Studiile liceale le-a făcut la Liceul Sfântu Dumitru din Ismail, dar 

războiul şi cedarea Basarabiei l-au silit să părăsească locul natal la Brăila 

(Liceul Nicolae Bălcescu), Dumbrăveni (Liceul Timotei Cipariu), 
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Odorhei (Liceul Şt. O. Iosif) şi Braşov unde şi-a susţinut bacalaureatul. 

În 1946 este clasificat primul admis la Universitatea Bucureşti, secţia 

Istorie. A avut ca profesori pe Gheorghe Brătianu, Constantin C. 

Giurescu, Ion Hudiţă, Ştefan Ciobanu, Petre Cancel, Ioan Conea. A fost 

atras de istoria popoarelor balcanice datorită personalităţii magnetice a 

profesorului său Victor Papacostea al cărui discipol se considera.S-a 

specializat în istoria slavilor lucrând cu P.P.Panaitescu şi Valeria 

Costăchel iar în relaţii internaţionale cu Horia Ursu.În 1949 devenea 

licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie, secţia istorie, a Universităţii 

Bucureşti.În anul 1961 devenea doctor în istorie cu teza de doctorat 

Ajutorul acordat de guvernul rus Bulgariei.1875-1879. 

În memoriile sale afirmă că i-a cunoscut personal pe Iosip Broz 

Tito şi pe Viaceslav Molotov şi a fost translatorul lui Gheorghi Dimitrov 

când acesta a vizitat România în ianuarie 1948.
48

 

Cariera didactică a însemnat 53 de ani în slujba învăţământului 

superior românesc. Astfel în 1949 este angajat ca asistent la 

Universitatea Bucureşti,în 1955 devenea lector, în 1967 conferenţiar iar 

în 1993 profesor. Între 1952-1955 a fost îndepărtat de la Universitatea 

Bucureşti de către Mihail Roller. Cu ajutorul lui Ilie Murgulescu s-a 

încadrat la Institutul Politehnic unde a predat noţiuni generale de istorie 

şi limba rusă. Tot în această perioadă era încadrat ca cercetător ştiinţific 

cu jumătate de normă la Institutul de Istorie, Nicolae Iorga. Între 1952-

1958 a colaborat la revista Contemporanul. Între 1964-1965 a făcut o 

specializare în Iugoslavia unde a predatun curs de Istoria românilor în 

limbile română şi sârbă
49

.În 1965 revine ca şi conferenţiar la Facultatea 

de istorie-Universitatea Bucureşti
50

. În perioada 1993-2002 a predat la 

Universitatea Valahia Târgovişte, fiind şeful Catedrei de Istorie 

Arhelogie, titularul cursurilor de  

Istorie Modernă şi Istoria Estului şi Sud Estului European.Aici a 

fondat Cercul studenţesc de Istoria estului şi sud-estului European, 
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Victor Papacostea
51

.În cadrul cercului a format un număr de 15 

specialişti în istoria sud estului Europei, cărora le-a publicat recenziile 

într-un volum în 200 de exemplare publicate pe banii săi
52

. Ca profesor 

asociat Nicolae Ciachir a predat cursul de Istorie Modernă Universală la 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea Hyperion, iar 

la Facultatea de Limbi şi Literaturi Slavea Universităţii Bucureşti a 

predat Istoria Slavilor
53

.Profesorul Nicolae Ciachir obişnuia să spună 

studenţilor de care se dorea apropiat: Domnişoarelor şi domnilor de vreţi 

să studiaţi sau nu vă priveşte, eu vreau să vă fac doar curioşi. 

Curiozitatea ştiinţifică, curiozitatea exploratorului care nu cunoaşte 

duminici.  

S-a afirmat şi a adus contribuţii valoroase în domenii de cercetare 

care cuprind o arie largă: „Războiul pentru independenţa României în 

context european‖, 1977,  „Marile puteri şi România, 1856-1947‖, 1996; 

„Istoria politică a Europei de la Napoleon la Stalin‖, 1997; „Istoria 

universală modernă‖, vol. I-II, 1998, „Diplomaţia europeană în epoca 

modernă‖, 1984 — distinsă cu premiul Academiei Române „Nicolae 

Iorga‖; „Istoria relaţiilor internaţionale (1648-1947) ‖, 1998
54

. 

Balcanolog, slavist, specialist în istorie modernă universală şi 

relaţii internaţionale a desfăşurat o activitate susţinută  de popularizare a 

istoriei în ţară şi în străinătate. A prezentat comunicări la diferite 

simpozioane şi conferinţe internaţionale: Sofia, Blagoevgrad, Sankt 

Petersburg, Moscova, Erevan, Belgrad, Novisad, Zagreb, Ljubliana, 

Skopje, Priştina, Sarajevo, Tirana, Atena, Volos, Istanbul, Ankara, 

Varşovia, Poznan, Berlin, Praga, Brno, Bratislava,Freiburg, Munchen, 

Cleveland, Montreal, Toronto. A ţinut prelegeri la universităţile din 

Belgrad, Sofia, Skopje, Tirana, Ankara, Moscova, Berlin, Bratislava, 

Chişinău, Toronto. Din 1991 a fost colaborator la ziarul emigraţiei 

româneşti din Canada, Cuvântul romînesc, Hamilton, Ontario. 
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A fost membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, 

membru al Societăţii bulgare de ştiinţe istorice, cavaler al ordinului 

cultural bulgar Kiril şi Metodiu, clasa I pentru importante contribuţii la 

istoriografia bulgară, membru al Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice 

din Albania, cetăţean de onoare al oraşului Kruja (Albania). Membru al 

Societăţii de ştiinţe istorice Kosovo-Priştina, deţinător al Ordinului 

cultural bulgar. Laureat al premiului Nicolae Iorga al Academiei 

Române (1984) pentru lucrarea Diplomaţia română în epoca 

modernă.Inclus în volumul Men of Achievement, Cambridge, 1989, în 

Enciclopedia sârbă şi bulgară, în Who was in twentieth century Romania 

(Columbia University, 1994), în Enciclopedia istoriografiei româneşti 

(1978) şi Who‘s who in Romania (2002). A fost preşedinte fondator al 

Asociaţiei de romanistică şi slavistică din România (1990-2007). A fost 

vicepreşedinte al societăţii româno-canadiene-Society for Romanian 

Studies (1990)
55

. Limbile balcanice pe care le cunoştea şi care i-au oferit 

posibilitatea să pornească întotdeauna de la mărturia documentară 

nemijlocită, de la sursa directă, studiul în arhivele sârbe, macedonene, 

bulgare greceşti, participarea la simpozioanele internaţionale, 

specializarea la Belgrad în timpul căreia se leagă o prietenie balcanică cu 

academicianul Vasa Cubrilovici-o figură controversată, balcanolog 

cunoscut, directorul institutului de balcanistică de la Belgrad, dar şi unul 

dintre participanţii, cel mai tânăr, la atentatul de la Sarajevo din 1914. 

În 1987, apărea o lucrare de referinţă în istoriografia română, 

sinteza „Istoria popoarelor din sud-estului Europei în epoca modernă‖, 

reeditată mai apoi în 1998 şi 2011. Această carte a istoricului Nicolae 

Ciachir s-a bucurat de elogii binemeritate atît în ţară, cît şi peste hotare – 

Belgrad, Sofia, Ankara, Tirana, Moscova, Varşovia, Munchen, 

Toronto
56

. Lucrarea profesorului Ciachir nu este o apariţie instantanee ci 

rodul unei munci îndelungate de cercetare şi pasiune constante. 

Elaborată pe baza unor documente de arhive inedite din ţară şi din 

străinătate Istoria popoarelor din sud-estului Europei în epoca modernă, 

deschidea orizonturi mai puţin cunoscute în istoriografia română - rolul 

                                                             
55

 Nicoleta Ciachir, Portretul unui balcanolog român, în Nicolae Ciachir,  

Istoria popoarelor din sud-estului Europei în epoca modernă‖, Editura Cetatea 

de Scaun, Târgoviște, 2011, p. 15. 
56

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ciachir 



241 
 

bisericii ortodoxe în viaţa  popoarelor balcanice, aspecte ale vieţii social-

economice balcanice, lupta anti-otomană, problema aromânilor, etc. 

Aceasta va rămâne una din lucrările fundamentaleale balcanologiei 

româneşti prin bogăţia şi diversitatea surselor informative, valoarea 

conţinutului, viziunea ştiinţifică obiectivă şi mai ales prin mesajul 

profund umanist.  

Niolae Ciachir, prin scrierile sale ştiinţifice, cursurile susţinute în 

faţa studenţilor dar şi prin conexiunile sale cu lumea ştiinţifică balcanică, 

face parte dintre istoricii care ridică punţi de cooperare în lumea sud-est 

europeană, care contribuie la apropierea popoarelor din zonă. Istoricul 

este dublat de un pacifist care militează pentru largă toleranţă, 

colaborare şi respect reciproc într-o zonă foarte agitată a Europei şi a 

lumii
57

. 

Tinerilor balcanologi de astăzi şi din viitor le revine o nobilă 

misiune şi o mare răspundere de a continua eforturileunor profesori 

valoroşi precum Nicolae Ciachir şi Mihail Guboglu. 
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C.Z.U.: 37.016:811.161.1 

Balova Marina, profesoară 

Liceul Teoretic Raional 

„M.P.Guboglo” or. Ceadâr-Lunga 

Republica Moldova 

 

PROBLEME ALE PREDĂRII ARTICOLULUI, CA 

FENOMEN LINGVISTIC, ÎN ŞCOALA CU INSTRUIRE ÎN 

LIMBA RUSĂ 

 

Abstract: 
The use of articles is one of the biggest challenges in learning any 

foreign language. Since this problem emerges even in the case of native 

speakers, it’s even more difficult to face it for those who are eager to learn a 

foreign language (in our case - Romanian). Things get more complicated for 

Russian speakers who learn Romanian, since articles are nonexistent grammar 

parts in their native language as well as in the most languages from Slavic 

group. 

Key words: article determination determined / determination undecided / 

indeterminacy, non-native students 

 

Utilizarea articolelor reprezintă una dintre cele mai dificile 

probleme în învăţarea oricărei limbi străine care conţine aceste unităţi 

lingvistice. Acest aspect le ridică probleme adesea chiar şi vorbitorilor 

nativi. Dificultăţile apar cu atât mai mult atunci când este vorba despre 

persoane provenind din alte medii lingvistice, care îşi doresc să înveţe o 

limbă străină (în cazul nostru, româna). Lucrurile se complică încă şi 

mai mult atunci când este vorba despre acele persoane dornice de a 

învăţa limba română care provin dintr-un mediu lingvistic slav. Şi 

aceasta fiindcă limbile slave (cu excepţia bulgarei şi a macedonenei) nu 

cunosc categoria articolului, ceea ce face explicaţiile şi mai dificile. 

Utilizarea articolelor este foarte greu de normat. Practic, nu se pot 

emite sau elabora modele generale, care să acopere toate cazurile apărute 

în conversaţie. Nicio gramatică „scrisă‖ nu poate realiza acest lucru, nu 

poate oferi soluţii pentru toate situaţiile apărute în practică. 

Un vorbitor alolingv (în cazul nostru, vorbitor de limba rusă) nu 

sesizează diferenţa între copil / un copil / copilul. Elevul alolingv ştie 

nişte noţiuni pur teoretice: că un substantiv (copil, de exemplu) apare 
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articulat nehotărât – un copil – dacă obiectul denumit este necunoscut; 

că forma articulată hotărât – copilul – se realizează în cazul în care 

acelaşi obiect este cunoscut vorbitorului; şi, în fine, rămâne nedeterminat 

– copil – când obiectul este indiferent sub aspectul individualizării, al 

cunoaşterii sale. În schimb, elevul rusofon nu conştientizează cum 

anume funcţionează aceste forme ale substantivelor în conversaţie, în 

practică, în contexte determinate. Sunt multe situaţii care le ridică 

dificultăţi vorbitorilor de limba rusă care învaţă română, situaţii de care 

ne propunem să vorbim în lucrarea de faţă. 

De pildă, conform unei reguli gramaticale substantivul utilizat 

după verbul a avea se foloseşte fără vreun articol: Ea are calculator. 

Conform unei alte reguli, la sfârşitul propoziţiei interogative substantivul 

are formă hotărâtă, dacă nu e precedat de prepoziţie: Ce e amorul? 

Pentru un elev alolingv situaţia problematică apare în cazul în care e 

vorbă de o propoziţie interogativă cu substantivul folosit după verbul a 

avea: Ea are calculator? sau Ea are calculatorul? Fără îndoială, 

exemplul dat este unul caraghioz pentru un vorbitor nativ şi rezultatul 

este evident, dar nu şi pentru o persoană care învaţă limba română fiind 

la un nivel începător sau intermediar, în limba căreia categoria 

gramaticală a articolului lipseşte. 

Un alt exemplu este articularea substantivului-subiect. Regula 

spune că substantivul care într-o propoziţie este subiect apare articulat 

hotărât sau nehotărât: Un elev intră în sală / Elevul intră în sală (*nu 

Elev intră în sală). Dar cum stăm cu următoarele situaţii în care 

substantivul, deşi este subiectul propoziţii, apare ca nedeterminat: 

Locuri sunt numai la balcon sau Probleme nu dispar de la sine. 

Se ştie că sunt determinate hotărât substantivele care desemnează 

fiinţe unice, în mod subiectiv, adică exprimă gradul de rudenie cel mai 

apropiat (mama, tata, bunicul, bunica): O aştept pe mama. Aceleaşi 

cuvinte folosite după verbul a avea deja capătă alte forme: El are mamă 

(nedeterminat) sau El are o mamă grijulie (determinat nehotărât).  

Când substantivul exprimă ideea de partitiv el este folosit fără 

vreun articol: bea lapte, vrea bere. Aceleaşi substantive capătă articolul 

hotărât fiind utilizate după verbul a prefera: Ea preferă laptele, dar el 

preferă berea. 

O altă regulă binecunoscută sună în felul următor: substantivul 

folosit după prepoziţie este nedeterminat, cu excepţia prepoziţiei cu: El 



244 
 

vine la prieteni, dar El vine cu prietenii. În acelaşi timp apar alte situaţii 

care sunt tratate de elevii alofoni ca fiind asemănătoare: El vine cu flori, 

El vine cu experienţă (în domeniul educaţiei), în aceste cazuri 

substantivul precedat de prepoziţia cu nu mai apare articulat definit. 

Dificultăţile apar cu atât mai mult atunci când este vorba de substantive 

urmate de determinative, care ar trebui să fie articulate definit, dar nu 

întotdeauna: El merge la prietenii noştri / aceştia / din Moldova, dar El 

merge la prieteni noi. 

Astfel, dacă sunt reguli concrete de conjugare a verbelor, de 

declinare a substantivelor, de acordul substantivelor cu adjectivele etc. 

care pot fi învăţate de elevii alolingvi, cu regret, nicăieri nu sunt 

reflectate toate cazurile de determinare / nedeterminare a substantivelor 

care pot apărea în conversaţie, nu sunt oferite soluţii pentru toate 

situaţiile apărute în practică. 

Totuşi, nu putem să nu recunoaştem că de mare ajutor în învăţarea 

articolului românesc sunt reguli gramaticale care pot / trebuie să fie 

învăţate de elevii alolingvi dornici de a stăpâni româna literară. Aceste 

reguli reflectă cazuri când utilizarea articolului definit este obligatorie 

(1) şi când substantivul rămâne întotdeauna nedeterminat (2): 

(1) Substantivul este determinat hotărât în următoarele situaţii: 

- când este urmat de: 

 numeralul ordinal: întrebarea a patra, locul întâi, şi de 

numeralul colectiv: tustrei, tuspatru, câteșitrei etc., amândoi, 

amândouă: tuspatru fraţii, câteşitrei miniştrii, amândoi 

colegii, amândouă verişoarele; 

 adjectivul pronominal demonstrativ acesta, aceasta, aceştia, 

acestea; acela, aceea, aceia, acelea: omul acesta, ţara aceea; 

adjectivul nehotărât: tot, toată, toţi, toate: toţi locuitorii, toate 

preţurile; de formele adjectivului pronominal de întărire: 

însuşi, înşişi, însăşi, însele: însuşi poetul, însăşi nevasta; de 

adjectivul pronominal posesiv: meu, ta, săi, noastre etc.: 

familia mea, copiii lui, problemele voastre, scopul lor; 

- când subliniază o calitate, un titlu al unei persoane imediat înaintea 

numelui ei propriu: prietenul Ion, colega Maria, profesorul 

Petrenco, lingvistul Coteanu etc. 
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- când este o poreclă sau un supranume plasat de obicei după numele 

propriu-zis: Mircea Ciobanul, Vlad Călugărul, Lina Vorniceasa 

etc.; 

- când este urmat imediat de genitiv: dinţii rechinului, descoperirea 

lui Columb, rezultatele Anei, răspunsul profesoarei; 

- când substantivul desemnează fiinţe unice, în mod obiectiv, 

constituind în ele înseşi, din perspectiva cunoaşterii umane, o clasă: 

lună, soare, cer, rai, iad etc, sau în mod subiectiv, adică unice 

pentru vorbitor (de cele mai multe ori nume de rudenie) sau altele 

asimilate acestora care sunt considerate cunoscute, inconfundabile: 

mama, tata, bunica, bunicul. În aceeaşi situaţie se află numele 

părţilor corpului: mă doare capul, şi-a rupt piciorul; 

- când indică anumite unităţi de măsură, având o valoare distributivă: 

o mie de lei bucata, zece lei metrul etc.; 

- când exprimă un lucru care aparţine persoanei indicate de dativul 

verbelor construite cu acest caz: Şi-a scrântit mâna, Mi-am 

cumpărat rochia, Ţi-ai rupt pantalonii, Unde şi-a pus cheia? etc.; 

- când este la sfârşitul propoziţiei interogative dacă nu e precedat de o 

prepoziţie: Ce e amorul? Cum este timpul? Când pleacă trenul? 

Unde se află părinţii? Din ce cauză lipseşte elevul? (dar Când 

pleacă la liceu?); 

- când este construit cu locuţiunea prepoziţională de-a: de-a ulii şi 

porumbeii, de-a baba oarba, jocul de-a hoţii etc.; 

(2) Substantivul nu primeşte articolul hotărât şi rămâne nedeterminat în 

următoarele situaţii: 

- când este precedat de: 

 numeralul cardinal sau de cel ordinal: doi pereţi, primul loc etc.; 

 adjectivele asemenea, aşa, atare: asemenea oameni; adjectivul 

pronominal demonstrativ acest, această, aceşti, aceste; acel, acea, acei, 

acele: acest funcţionar, acea decizie; adjectivul pronominal nehotărât: 

oricare, fiecare, orice: oricare student, fiecare pământean; adjectivul 

pronominal interogativ: ce, care, cât / câtă / câţi / câte, câtva, câtăva, 

câtorva, oricât / oricâtă / oricâţi / oricâte: ce idee, cât timp, oricâtă 

rugăciune; adjectival pronominal negativ: nici un, nici o: nici un animal, 

nici o ţără; adjectivul pronominal posesiv: mea, lor, vostru etc: a 

noastră şcoală, al ei soţ, ai tăi părinţi; 
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 o prepoziţie şi nu are după el un determinat: pe profesoară, sub 

masă, lângă magazin, pentru colegi etc., cu excepţia lui cu; 

 mult / multă / mulţi / multe; puţin / puţină / puţini / puţine; alt 

/ altă / alţi / alte; diferit / diferită / diferiţi / diferite: mult omăt, multă 

răbdare, puţini orăşeni, alte imagini, diferite calităţi; 

- când este urmat de numeralul colectiv ambii, ambele: ambii 

scriitori, ambele actriţe; 

- când exprimă o stare calitativă a subiectului: A plecat flăcău şi 

s-a întors bărbat; 

- când exprimă însuşirea unui subiect prin numele predicativ: Eu 

sunt profesoară, Ea va deveni medic etc.; 

- când exprimă grade de rudenie în formule fixe, cu adjectivul posesiv 

enclitic unit cu substantivul (forme populare): tată-meu, mamă-ta, 

frate-său, soră-mea, unchiu-tău etc.; 

- când exprimă subiectul în construcţii ca: E soare, Era linişte, A fost 

frig; şi în construcţii ca: Mi-e greaţă, Ţi-e sete, I-e ruşine etc.; 

- când exprimă ideea de partitiv: Bea lapte, Vrea clătite, Mănâncă 

sarmale, Se întreprind măsuri, Au făcut descoperiri etc. 

Substantivele care nu exprimă materia sunt întrebuinţate în 

această accepţiune mai ales la plural. Astfel, mănâncă mere, dar nu 

mănâncă măr, ci mănâncă un măr. 

- în proverbe şi zicători în care uzul a fixat substantivul nearticulat 

acolo unde, astăzi, se cere articulat: Corb la corb nu scoate ochii. 

- în cazul substantivelor singularia tantum folosite cu verbele la 

diateza impersonală: se dă, se vinde, se scoate: S-a scos salam, S-a 

vândul caşcaval etc. 

Un loc aparte îl ocupă cazuri privind articularea substantivelor 

precedate de prepoziţii, doar utilizarea prepoziţiilor în combinaţie cu 

articolele reprezintă una dintre cele mai dificile probleme în învăţarea 

oricărei limbi străine care conţine aceste două categorii garmaticale. 

Regula generală sună în felul următor: când substantivul este precedat de 

o prepoziţie sau o locuţiune prepoziţională ce se construieşte cu 

acuzativul (alta decât cu), el este folosit, în principiu, fără articol (hotărât 

sau nehotărât): Stau pe fotoliu, Mergem la teatru, Vine de la piaţă. Când 

substantivul are un determinant, el se articulează: Stau pe fotoliul cel 

nou, Vine de la magazinul „Dacia”. Face excepţie prepoziţia cu şi 

locuţiunile prepoziţionale terminate în cu. Acestea sunt urmate de un 
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substantiv articulat hotărât sau nehotărât: Scriu cu (un) stilou(l), Plecăm 

cu (un) tren(ul), Taie cu (un) cuţit(ul), Mă întorc cu (un) prieten(ul). 

Articularea se face fie că substantivul este urmat sau nu de un 

determinant: Scriu cu stiloul cel nou. 

Complexitatea studierii articolului de elevii nenativi şi faptul că 

folosirea lui în comunicare scrisă şi orală foarte des stârneşte dificultăţi 

ne-au motivat să analizăm cum articolul, ca fenomen lingvistic, e 

reprezentat în manualele şcolare, dacă sunt prezentate reguli gramaticale 

de articulare / nearticulare a substantivelor, dacă sunt propuse destule 

exerciţii pentru a forma la elevii alofoni deprinderi de a-l folosi corect în 

dependenţă de situaţii concrete, de contexte determinate. Cu părere de 

rău, analizând manualele de limba română din şcolile cu instruire în 

limba rusă pentru clasele gimnaziale şi liceale, am ajuns la concluzie că 

probelemei determinării / nedeterminării substantivului românesc i se 

acordă puţină atenţie. Astfel, articolul, ca tema gramaticală, este reflectat 

doar în manualele pentru clasa a V-a şi a VI-a, ceea ce credem noi că nu 

e suficient, mai ales luând în considerare faptul că, în niciun manual nu 

sunt prezentate reguli gramaticale concrete (vezi supra) de utilizarea 

substantivelor cu sau fără vreun articol. Suntem convinşi şi de faptul că 

mult mai multe exerciţii de articulare / nearticulare a substantivelor ar 

trebui să fie propuse elevilor alolingvi la orele de limba română. 

Lucrurile se complică cu atât mai mult atunci când menţionăm că 

articolul, care este unul din cele mai importante elemente ale 

determinării numelui, se realizează nu numai după anumite reguli 

gramaticale, dar şi sintactico-semantice. Articolul, în principiu, priveşte 

stabilirea gradul în care un obiect este cunoscut sau necunoscut. Astfel, 

conform regulilor gramaticale, dacă substantivul e folosit cu articolul 

hotărât el este cunoscut vorbitorului, dacă este articulat nedefinit rămâne 

necunoscut, dar dacă substantivul e nedeterminat, el stă în afară acestei 

opoziţii. În acest context, articolul românesc este considerat 

„specializat‖, pentru că nu conţine „decât indicaţiile care rezultă din 

relaţia cunoscut-necunoscut cu diversele ei trepte‖ [3, p.46], dar, în 

acelaşi timp, articolul „nu totdeauna are libertatea de a marca relaţia 

pentru care s-a specializat‖ [4, p.118], deoarece în realitate lucrurile nu 

stau tocmai aşa. Adesea articolul „trebuie să asigure o legătură 

gramaticală‖ (ibidem). În şirul acesta de idei aducem exemplu dat de I. 

Coteanu, că, dacă la numeralul ordinal prezenţa lui se explică prin aceea 
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că ordinea în care se înşiră obiectele cere ca locul fiecăruia să fie 

precizat, genitivul acestui numeral nu se poate construi decât cu articolul 

(celui, celei) urmat de prepoziţia de: celui de al cincilea, celei de a 

cincea. Prin urmare, articolul se foloseşte uneori fără să se mai ia în 

seamă gradul de cunoaştere amintit. 

În alte situaţii, folosirea articolului este determinată de 

condiţionări sintactico-semantice, fiindcă el nu se utilizează chiar dacă 

obiectul denumit este foarte bine cunoscut: de exemplu, în formula 

mamă-mea, tată-tău etc., faţă de mama mea, tatăl tău etc., deşi gradul de 

cunoaştere a fiinţelor denumite de aceste cuvinte este acelaşi (apud 3, 

p.46). 

Toate aceste deosebiri de întrebuinţare a articolului creează multe 

probleme elevilor alofoni. De aceea, credem că mai multă atenţie trebuie 

să fie acordată cazurilor concrete de folosire a articolului în diverse 

contexte: Orice pas trebuie gândit bine pentru a evita greşeli / greşelile 

pe care le putem face; Aici agonisim cunoştinţe / cunoştinţele care vor 

fi de ajutor în carieră. Astfel de situaţii sunt dubioase pentru un vorbitor 

alolingv şi ar fi bine să facem tot posibilul ca el să le poată desluşi. 

În limba română sunt şi nişte „structuri fixe‖ în care substantivul 

are o formă concretă indiferent de context: a avea posibilitatea, a avea 

dreptul, a fi vorba, (om) cu literă mare etc. Considerăm că ar fi bine să 

fie elaborat un suport cu înşirarea astfel de structuri pentru ca ele odată 

învăţate să nu trezească dificultăţi vorbitorilor alolingvi. 

Evident e şi faptul că articolul ar trebui să fie învăţat de elevii 

nenativi pe parcursul mai multor ani de studii, ar trebui să fie mărit 

numărul de ore şi numărul de exerciţii destinate însuşirii fenomenului 

lingvistic extrem de complicat ca articol. 
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În contextul actual al dezvoltării societăţii problema unei 

comunicări cu adevărat eficiente se pune cu stringenţă. La toate 

cuceririle epocii moderne se adaugă încă una: calculatorul. Cu ajutorul 

lui informaţiile pot fi păstrate şi prelucrate în diverse moduri cu o 

maximă rapiditate. Prin capacitatea sa excepţională de a memora 

cantităţi imense de date, se modifică profund modalitatea de comunicare, 

calculatorul căpătând un rol fundamental în evoluţia societăţii în general, 

a cominicării, în special. Calculatorul posedă un mare potenţial 

comunicativ, prin introducerea tehnologiei informatice care, în esenţa ei, 

este comunicaţională. 

Daca pâna în prezent obiectul de studiu al teoriei comunicării viza 

în primul rând cartea, ziarele, radioul sau televiziunea, dezvoltarea 
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tehnologică modernă obligă cercetătorii să se ocupe şi de rolul 

creativităţii în construirea relaţiilor de comunicare.  Cercetătorii acestei 

probleme au demonstrat că creativitatea este cheia succesului în 

comunicare.  

Sarcina activării şi valorificării potenţialului creativ pentru 

comunicarea prin tehnologii informaţionale (TI) se impune atât din 

perspectiva intereselor individuale, cât şi din cea a intereselor sociale. În 

ceea ce priveşte individualitatea, creativitatea manifestată prin aplicarea 

TI este o sursă esenţială de satisfacţii personale; este activitatea sau 

produsul activităţii în care persoana îşi proiectează, îşi recunoaşte şi i se 

recunoaşte identitatea, fenomene prin care creaţia devine principala 

modalitate de dobândire a sentimentului de autorealizare.  

Din perspectiva intereselor sociale, creativitatea fiecărui membru 

al societăţii este sursa primară a progresului umanităţii în ansamblu. 

Calitatea educaţiei naţionale, puterea ei de a crea viitori creatori, este 

principalul factor care prefigurează poziţia de mâine a unei naţiuni în 

lume.  

Orice activitate de comunicare  are la bază înţelegerea celorlalţi, 

dar şi înţelegerea noastră de  către ceilalţi.  Comunicarea ne asigură o 

legătură vitală cu alte persoane. Comunicăm pentru a nedescoperi unii 

altora trebuinţele şi pentru a ni le  împărtăşi. ―…totul e comunicare: nu 

există o formulă mai cuprinzătoare şi mai adecvată pentru a defini 

substanţa vieţii sociale, economice şi culturale ce ne animă decât 

aceasta‖ [2, p.71].   

Comunicarea, cum afirmă M. Dinu, stă la baza organizării sociale, 

coagulând şi controlând raporturile orizontale dintre oameni, dar 

angajează şi aspiraţiile umane verticale într-o mişcare ascensională către 

planurile superioare ale realităţii [3,p.15]. 

Fenomenul complex şi pervasiv, comunicarea se pretează utilizării 

mai multor modele, din diferite perspective teoretice. Ea poate fi tratată 

de către sociologi ca factor decisiv de socializare, de antropologi ca  

instrument de constituire şi răspândire a culturii, de către psihologi ca tip 

aparte de comportament, de către semioticieni ca proces de configurare 

şi reconfigurare a semnificaţiilor semnelor etc.  

Comunicarea, cum menţionează J.C. Abric, trebuie studiată şi 

înţeleasă prin prisma interacţiunii a trei tipuri de factori: psihologici, 

cognitivi şisociali. După opinia autorului ,,comunicarea reprezintă 
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ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi 

de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată". Autorul 

explică că ‖orice comunicare este o interacţiune. …un fenomen dinamic 

care implică o transformare, …este subsumată unuiproces de influienţă 

reciprocă între mai mulţi actori sociali‖ [1, p.14].  

Explozia tehnologiilor informaţionale creează în fiecrae zi 

distanţe tot mai mari între oameni, comunicarea devenind tot mai puţin 

de la om la om. Deşi sursele de comunicare sunt foarte multe, se simpte 

o lipsă de relaţionare între oameni, iar din aceasta se observă cum scade 

potenţialul creativ, tehnologiile aducînd informaţia gata prelucrată fără a 

depune orice mic efort în analiză, comparări etc.[7]. 

Asigurarea caracterului creativ al comunicării moderne 

interpersonale prin tehnologii informaţionale a determinat identificarea 

indicilor creativităţii studenţilor la realizarea unui model de blog. Am 

orientat cercetarea noastră în direcţia identificării potenţialului creativ al 

studenţilor anului II de studii din Colegiul Politehnic din Chişinău.   

În condiţiile în care oamenii aleg să comunice mai mult prin 

diverse surse informaţionale, potenţialul creativ al studentului este 

determinat de factorii psihologici, considerarea cărora îl motivează spre 

deschiderea şi construirea unei comunicări informaţionale originale. Cu 

cît indicii creativităţii sînt mai înalţi, cu atît şansele de manifestare a lor 

sînt mai evidente. Astfel, în procesul didactic, dacă tehnologia de 

instruire este în concordanţă cu factorii psihologici, potenţialul creativ al 

studentului poate fi reflectat mai deplin în produsele tehnologice figurale 

(crearea blog-ului în cazul nostru). 

Creativitatea este un fenomen complex care se manifestă ca un set 

de procese în cadrul individului. Există un sistem complex de aptitudini, 

abilităţi, factori de personalitate, stiluri şi strategii cognitive care 

determină comportamentul creativ. Produsele sau efectele activităţii 

creative definesc în final succesul sau eşecul efortului creativ.  

Problematica instrumentelor creative de comunicare şi colaborare 

prin TI include cîteva momente de terminologie şi utilizare a surselor 

informaţionale venite sămodifice substanţial procesele de interacţiune 

interpersonală, bazîndu-se pe resursele internetului. Astfel, termenul de 

blog este o prescurtare de la „web log‖ care înseamnă o înregistrarepe 

web şireprezintă o colecţie online cronologică de comentari impersonale 

şi linkuri [4]. 



252 
 

Fiind uşor de creat şi utilizatori unde există o conexiune la 

Internet, blogurilere prezintă o formă de publicare pe Internet şi un 

instrument de comunicare acceptat pe scară largă, ajungând actualmente 

să reprezinte o alternativă la sistemele comune de publicare pe Internet 

prin simplificarea, automatizarea şi accelerarea procesului de publicare 

online. Un blog poate fi personalizat, exprimând opiniile unui singur 

autor, sau pot fi orientate tematic beneficiind de contribuţia mai multor 

autori. Acestea din urmă se clasifică în bloguri de grup, de familie, de 

comunităţi sau corporatiste. Natura personală a conţinuturilor blogului 

poate conduce la vehicularea de informaţii incorecte sau părtinitoare.  

Blog-urile au o natură informală şi sunt publicate fără aprobarea 

vreunui moderator sau editor. Acestea reprezintă o abordare inedită de a 

relaţiona în mediul virtual, facilitând interacţiunea pedagogică la diferite 

niveluri (profesor-student, student-student, student-materiale didactice). 

Această abordare inovativă cunoaşte o foarte mare popularitate în 

present în diverse domenii de activitate, reprezentând practic o 

revalorizare a unei practice străvechi, aceea a menţinerii unui jurnal 

personal. Încurajarea proceselor de reflectare asupra conceptelor şi a 

consemnării acestora înscris ajută la consolidarea cunoştinţelor, fapt care 

recomandă blogurile pentru diverse aplicaţii în educaţie [6]. 

Rezultatele scorurilor şi indicilor de creativitate la studenţii testaţi 

ne-au îndemnat să elaborăm o metodologie de valorificare a 

potenţialului creativ a lor astfel, ca fiecare din ei să se manifeste în 

deplina şi justa sa valoare în procesul elaborării şi asistenţei tehnice a 

unui blog personal. Drept tehnologie de creare a blogului am selectat 

JOOMLA!. Această tehnologie este una din puţinele care oferă 

persoanei să-şi manifeste creativitatea în comunicare cît de mult posibil.  

Informaţia,  transmisă studenţilor despre tehnologia Joomla! 

conţinea atît materie teoretică, cît şi demonstrarea aplicabilităţii acesteia. 

Prezentarea  tehnologiei  Joomla!  este oportună prin organizarea 

workgrupurilor. Fiecare workgrup format avea computerul său care era 

conectat la Internet şi studenţilor li se oferea posibilitatea a experimenta 

aplicarea materiei asimilate. Ca mostră a familiarizării şi aplicării 

tehnologiei Joomla! am propus varianta de creare a unui sait.  

Conţinutul Joomla! era reprezentat de 3 elemente principale: 

componente; module; plugin- uri. Componentele sunt cele mai 

importante extensii. Joomla invocă întotdeauna o componentă şi îi 
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afişează ieşirea în zona de conţinut principal. Componentele sunt cele 

mai complexe extensii de tip Joomla. Componenta de tip "content" 

(conţinut) este înrolată in mod implicit de Joomla. Conţinutul este 

împărţit în articole, categorii şi secţiuni şi urmează o relaţie de 

incluziune sau apartenţă.  

Module pot fi identificate pe ecran ca nişte mici ferestre care 

afişează nişte informaţii suplimentare sau ajutătoare. Modulele sunt 

aşezate de obicei pe marginile paginii, la stânga, dreapta, sus sau jos, şi 

mai rar in zona de continut principal. Plugin-urile sunt mici bucăţi de 

cod care se execută atunci când un eveniment se produce. Eveniment 

poate însemna încarcarea unei anumite componente, executarea unei 

anumite funcţii, etc.  

Joomla! poate fi instalată în mai multe limbi şi este folosită peste 

tot în lume, ca infrastructură, de la mici pagini personale până la aplicaţii 

web complexe. Ea poate fi folosită pentru a administra cu uşurinţă orice 

componentă a website-ului, de la adăugarea de conţinut şi imagini, la 

actualizarea unui catalog cu produse sau sondaje on-line. Pachetul de 

bază Joomla! este conceput pentru a putea fi instalat (gratis) cu uşurinţă, 

chiar şi de non-programatori.  

Organizarea workgrup-urilor şi prezentarea  tehnologiei  Joomla!  

este oportună prin faptul că avantajul acestei forme de organizare a 

activităţilor instructive constă în gruparea studenţilor.Rezultatele şi 

indicii de creativitate, obţinuţi prin aplicarea unui set de teste-probe 

standardizate, au făcut posibil să determinăm potenţialul creativ al 

fiecărui participant, motiv pentru care componenţa workgrup-urilor era 

relativ identică după scorurile obţinute de către studenţi la probele 

aplicate. Astfel, potenţialul creativ al membrilor workgrup-ului este 

aproximativ egal. Metodologia de valorificare a potenţialului creativ prin 

worgrup deschide aptitudinile de creaţie a studenţilor astfel, ca fiecare 

din ei să se manifeste pe deplin. 

Activităţile din workgrup (fie verbală, fie figurală)  reflectă 

existenţa  interdependenţei între scorurile obţinute la indicii creativităţii 

(fluenţă, flexibilitate, originalitate), motiv pentru care pot fi obţinute şi 

identificate mai multe răspunsuri originale. Factorii de personalitate a 

studenţilor care ţin de atitudini, motivaţii, caracter, deprinderi de lucru 

au făcut posibilă manifestarea din plin a imaginaţiei şi originalităţii în 

activitatea de creare a unui blog inedit. 
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Modelele de blog, prezentate într-o activitate de final al 

workgrup-urilor, au înregistrat punctaj diferit la capitolul originalitatea 

componentelor, modulelor şi plugin-urilor ca unităţi structurale. Aşa, 

componentele fiind cele mai importante şi complexe extensii de tip 

Joomla, au obţinut diferită imagine şi conţinut, ca de altfel şi celelalte 

unităţi ale tehnologiei Joomla!   

Analiza de conţinut şi structură a blog-urilor prezentate de către 

studenţi a confirmat presupunerea noastră - cu cît indicii creativităţii sînt 

mai înalţi, cu atît şansele de manifestare a lor sînt mai evidente. 

Creativitatea verbală şi cea figurală s-au dovedit a fi absolvite de  

interdependenţă, ceea ce înseamnă că unii au fost mai creativi la probele 

verbale, alţii – la cele figurale. De remarcat, însă, că cei cu valori înalte 

ale creativităţii verbale, iau valori înalte şi la creativitatea figurală.  

Totodată, s-a constatat şi ralierea tehnologiei de instruire cu  

factorii psihologici, prin care potenţialul creativ al studentului a fost 

valorificat şi reflectat mai deplin în produsele tehnologice figurale 

(crearea blog-ului), doar că este nevoie de crearea premiselor 

facilitatoare cu caracter diferenţiat pentru a deschide aptitudinile de 

creaţie a studenţilor şi a-i motiva spre originalitate şi 

ineditîncomunicareprintehnologiiinformaţionale[5]. 

Toate aceste împreună au demonstrat că creativitatea defineşte 

modelul calităţilor necesare pentru proiectarea şi realizarea unei 

comunicări eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire 

permanentă a acţiunilor creative, angajate la nivelul procesului de 

realizare a sarcinii instructuve – crearea unui blog. 

Diversitatea tehnologiilor de comunicare informaţională tot mai 

mult şi insistent acoperă sursele de comunicare face-to-face, devenind 

atrăgătoare prin impunerea sa şi originale după aspectul său. Aşa, blog-

urile şi site-urile au arătat ca pot deveni un mediu accesibil de 

comunicare, creat de utilizatori după gustul şi potenţialul său creativ. 

Asistenţa şi formarea tehnică necesare pentu crearea acestor reţele de 

comunicaţie sunt minimale, sistemele fiind uşor accesibile inclusiv celor 

ce nu sînt iniţiaţi în tehnologiii nformaţionale.  

Practic se consideră că odată cu apariţia blog-urilor, a wikis-

urilor, a tehnologiilor precum AJAX, a sait-eurilor create de mii de 

utilizatori, se intră într-o noua eră de comunicare, în care se reinventează 

transmiterea informaţiei [4].  
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Blog-urile desemnează o colecţie cronologică online de 

comentarii personale şi legături web, sub forma unor jurnale personale, 

în care indivizii îşi pot publica propriile impresii referitoare la diferite 

subiecte, cu scopul de a dezbate cu alţi cititori interesaţi. Interacţiunile 

dintre aceştia şi perspectiva personală prezentată în blog-uri pot conduce 

adesea la o comunicare susţinută între utilizatori şi multe bloguri, ceea 

ce generează un puternic sentiment de comunitate.  

În ce priveşte creativitatea şi antrenarea ei în realizarea 

comunicaţiilor avansate, factorii ce o generează, mai întâi de toate ţin de 

aptitudini pentru creaţie. Rolul învăţării la formarea comportamentului 

creator este foarte important, deoarece rămâne principalul instrument 

pentru cultivarea creativităţii, exprimarea de sine. 
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CORAPORTUL: ENUNŢ- TEXT- INTERTEXT  LA 

EDUCAŢIA LINGVISTICĂ 

 

Abstract: 
Of the four stages of preparation for integration of the individual / a 

allophone in society (pre-schooling, school / primary school, middle school, 

high school) in knowledge / handling Romanian language as the state that 

unites us, a special role takes on stage preşcolarizare.Şi it because early 

education (level of language education), representing the first link in the 

education system, provides the basis for continuous centering on skills: 

knowing how to integrate into society; knowing how to ingratiate space and 

time value; knowing how to love your neighbor; knowing your divine mandate 

gates with dignity. Therefore, focusing on the principle guarantor pardon 

ensure that as axiologies General Principle of education at all levels: the 

possibility of creative training-possibility to connect to the ideal. 

Key words: utterance, text, intertext, preparatory stage. 

 

Enunţul - percept al lumii frumosului 

În conformitate cu tema noastră de cercetare: De la enunţ... la 

text, la intertext, care se referă la coraportul formă- conţinut dinspre 

minimum spre maximum, pretindem spre armonizarea, soluţionarea 

problemei aparente ( că trebuind să se producă o armonizare deplină 

între aceste două pertinenţe conţinutale). Prin urmare, chiar între variile 

modalităţi de interferenţiere a unităţilor lingvistice într-un conţinut 

unitar, trebue să coexiste un raport logico- semantic în afara căruia este  

imposibilă  determinarea semnificaţiei/ profunzimilor întregului  ca şi 

unitate  logico-semantică deplină. Un loc central în  această poziţiune  îl 

are ,,jocul mic,, de-a găsirea corectă a părţilor de propoziţie. Întrebările 

raportate mai întâi la subiect  şi predicat ca drept părţi principale, trebuie 

să fie axate pe o anumită logică interpretativă, perspectiva  căruia (a 

acestui joc) urmează avansării  în extenso, prin mijlocirea diferitelor 

modalităţi corelaţionale în textul mare (adică dinspre subiectul 

gramatical la nivel de lexem, la nivel de enunţ spre subiectl logic ( al 
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enunţului), prin urmare, spre acţiuni complexe de agent, chiar 

protagonist al acţiunii în text   ca drept unitate logico-semantică 

complexă. Prezentul discurs are ca drept obiect de studiu segmentarea 

comunicativităţii enunţului în limba română. Categoria funcţional – 

pragmatică a segmentării comunicative  ţinând de sintaxa comunicativă. 

Categoria dată are o importanţă primordială pentru prezentarea 

informaţiei în cadrul enunţului  structurat  în conformitate cu principiul 

accesibilităţii : de la cunoscut la necunoscut, de la o informaţie veche la 

o informaţie nouă. Un loc aparte în preocupările noastre  îl ocupă analiza 

semantică, sintactică şi pragmatică a celor două unităţi delimitate în 

cadrul segmentării comunicative a enunţului şi descrierea mijloacelor de 

exprimare a acestor unităţi (fonetice, sintactice, lexicale, lexico-

gramaticale). Analiza întreprinsă demonstrează că segmentarea  

univocităţii comunicative este posibilă doar în cadrul unui enunţ folosit 

într-o situaţie de comunicare concretă şi văzută ca parte componentă a 

unui text.  Această necesitate îşi cere azi mai mult ca oricând  rostul 

complinirilor odată ce înţelegem faptul că începând cu vârsta copilăriei, 

individul are nevoie şi se străduie să dea un aspect aparte   îmbogăţirii 

vocabularului, manifestării sale la nivel verba: enunţ-text. 

Concretizindu-se în forme orale sau scrise, enunţul este un eşantion de 

vorbire, un segment discursiv elementar, spontan şi deschis, care 

actualizează competenţa şi creativitatea lingvistică a individului. A. 

Boguslawski inversează perspectiva asupra textului, afirmând că 

principalul, în ştiinţa despre text, nu este ceea ce expune autorul, ci cum 

este construit enunţul, care sânt elementele lui conştituente şi ce efecte 

vrea să obţină autorul, întrebuinţînd aceste elemente. 

 Investigaţiile noastre vizavi de tematică care ne preocupă,  vin să 

certifice consideraţiile marilor experţi în domeniul dat: Eugeniu  

Coşeriu, Mihail Bahtin, Roland Barthes, Algirdas Greimas, Emile 

Benveniste.  

În general, în plan lingvistic, nivelul depăseşte dimensiunile unor 

enunţuri (propoziţii) simple, trecind în zona dezvoltărilor frastice. Cert 

este că in contextul fix nu poate înfăţişa o naraţiune propriu-zisă decit 

schematic, ca menţionare expozitivă a unor momente într-un text de o 

anumită lungime, limitată la o colecţie izotopă de enunţuri. Dialogul este 

una dintre formele vorbirii, în cadrul căreia orice enunţ adresat 
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interlocutorului, este încorsetat de graniţele temei propuse pentru 

discuţie. Enunţurile  sunt scurte şi au o structură sintactică relativ simplă. 

 ,,Prin  enunţ se înţelege o secvenţă fonică (un flux sonor), limitată 

prin pauze şi ca-racterizată printr-un contur intonaţional şi care poartă o 

anumită informaţie semantică, reprezintă deci o comunicare‖ [V.Guţu-

Romalo, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpre-tări, Bucureşti, 

1973, p. 29].  Enunţul este o comunicare întreagă, de-sine-stătătoare, 

care poate fi inţeleasă de cititor sau care poate fi percepută ca atare de 

către acesta, chiar dacă el nu inţelege lexical toate cuvintele ei. 

Enunţul este o unitate sintactică independentă, cuprinsă intre 

pauze, conturată intonaţional şi formată din una sau mai multe propoziţii 

[Gh. D. Trandafir, Probleme contro-versate de gramatică a limbii 

române actuale, Craiova, Scrisul Romanesc, 1982]. Am rezervat pentru 

termenul enunţ statutul de termen ţinind de cunoaşterea empirică şi l-am 

folosit pentru a denumi entităţi sintactice ce ţin de nivelul ontic, care 

sunt, de fapt, unităţi de comunicare. Cîteva  tipuri   de  enunţuri: 

1. enunţuri situaţionale  

a. enunţuri-fragment (A fost pe aici !/Cînd ? a fost pe aici)  

b. enunţuri eliptice (Trecere pietoni .Aici este)  

2. enunţuri autonome  

a. enunţuri adverbiale (Ai cumpărat cărţi? - Da.)  

b. sintetice enunţuri interjecţionale (Hai în codrul cu verdeaţă…) 

3. enunţuri verbale (Am învăţat lecţia)  

a. analitice enunţuri nominale (Bun şi frumos adăpost!)  

4. enunţuri infinitivale (A nu se fuma aici!) 

Enunţul este unitatea lingvistică a comunicării. Acesta se 

structurează în şirul unui predicat al enunţării şiinclude noţiunile 

utilizate de gramatica tradiţională ropoziţie şi frază de grup şi alcătuită 

din prepoziţia(centru şi elementele dependente. Prepoziţi luate separat, 

propoziţiile din cadrul frazei sint sinsemantice (nonsemantice), deoarece 

sensul unei propoziţii e condiţionat de sensul altei propoziţii. Unitatea 

sintactică alcătuită din două sau mai multe propoziţii independente una 

faţă de alta din punct de vedere gramatical şi intonaţional se numeşte 

frază formată prin coordonare. Orice frază este un enunt. Parametrii 

enunţului: 

- enunţul este de sine stătător – poate fi înţeles fără alte adăugiri ; 
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- autonomia comunicării nub este una absolută, ci adesea limitată de 

semantică. Asemenea componente insuficiente sematic-lexical 

aparţin clasei sustitutelor . Exemplu: Atunci au părăsit toţi sala.  

pentru înţelegerea componentei atunci e nevoie de un context 

lingvistic ceva mai larg.  

- Enunţurile nestructurate care se reduc la adverbe de afirmatii si 

negatii. Aceste adv nu pot fi înţelese fără cunoaşterea enunţului 

anterior şi sunt date ca răspuns la o propoziţie interogativă directă 

totală. Integritatea structurală constă în caracterul complet al 

enunţului, adică în prezenţa tuturor componentelor structural 

necesare.  

 Prin enunţ se înţelege o secvenţă fonică limitată prin pauze, 

caracterizată printr-un contur intonaţional şi funcţie comunicativă. Prin 

raportare la acest aspect comunicarea scrisă e una derivată. Marcarea 

trăsăturilor suprasegmentale se fac prin semnele de punctuaţie. Marcarea 

conturului intonaţional se face prin aceleaşi semne de punctuaţie apărute 

în limba română o singură dată la sfarşitul enunţului. Prin raportarea la 

conceptele tradiţionale de propoziţie şi frază, enunţul este un termen 

vehicul oarecum supraordonat: este o propoziţie exclusiv principală 

independentă (porpoziţiile integrate in fraze nu constituie enunţuri, ci 

fragmente de enunţuri); enunţul este o frază indiferent de numărul de 

propoziţii care o alcătuiesc şi organizarea ei structurală obligatorie în 

enunţ nu sunt exprimate dar sunt uşor recuperabile prin subînţelegeri; un 

enunţ are un singur contur intonaţional care este în corespondenţă cu 

finalitatea comunicativă a enunţului. Intonaţia este un component supra-

segmental. Accidental, un enunţ poate avea două contururi intonaţionale. 

De regula al doilea contur este rezultatul suprimării unui cuvînt de 

informare în urma căreia o interogativă indirectă devine interogativă 

directă. 

        Textul este o unitate sintactică superioară care are în structură două 

sau mai multe fraze gata constituite… fiind obligatorie contractarea unui 

raport sintactic între aceste elemente constitutive. Textul, într-o măsură 

mai mare sau mai mică, dintr-o perspectivă sau alta, s-a aflat întotdeauna 

în atenţia lingviştilor. El a servit obiect de studiu textologiei, orientată 

spre cercetarea filologică a textelor vechi. Stilistica de asemenea face 

apel la text, studiindu-l, de cele mai dese ori, din punct de vedere al 

efectului stilistic. A doua ipoteză privitor la coincidenţa gramaticii 
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textului cu gramatica frazei a persistat timp îndelungat în teoriile despre 

text, deoarece textul era conceput drept unitate ce înglobează fraza şi/sau 

propoziţia la fel cum aceasta/acestea din urmă înglobează cuvîntul sau 

sintagma. Prin urmare, textul era considerat o totalitate de fenomene 

sintactice, semantice şi pragmatice ce, în principiu, pot fi investigate prin 

metodele cercetării fenomenelor sintactice, semantice şi pragmatice ale 

frazei.  

 Această ―strategie‖ propoziţională, în studiul textului, a fost 

acceptată de diferite şcoli lingvistice. În şcoala lingvistică germană, 

―strategiei‖ i s-a dat a) motivare gramaticală internă: au fost prezentate 

date factologice ce au confirmat că unele fenomene din sintaxa frazei au 

caracter deosebit şi pot fi descrise numai în sintaxa textului, textul fiind 

conceput drept unitate glotică axată pe relaţii structurale interfrastice, b) 

motivare psihologică şi semantică: s-a făcut apel la noţiunea de 

―macrostructură‖ textuală (textul fiind conceput drept unitate statică, 

străină noţiunii de timp) pentru a explica unele particularităţi ale 

propoziţiei şi/sau frazei .Pentru G. Kolşanski, textul este o formaţie 

polivalentă, în care unităţile limbii se supun regulilor de integrare lineară 

(orizontală) şi textuală (verticală) [În: 1, p. 54]. 

M. Brandes subliniază că textul este o limbă utilizată în practică, 

o formă concretă de existenţă a limbii, prin urmare, sinteza limbii şi a 

vorbirii [În:1, p. 89].                                     

Educaţia timpurie -  exersări praxiologice 
Principalele forme de organizare a activităţii didactice în grădiniţă 

sunt: 

- jocul 

- învăţarea 

- muncă. 

Selectarea acestora a fost facută după următoarele principii: 

accesibilitaţii - cuvintele să fie uşoare, înţelese, frecvenţei - să fie 

cunoscute şi să faca parte din vocabularul activ; morfologic - să 

reprezinte diverse parţi de vorbire: substantive, verbe, adjective; 

semantic să dispună de unu sau mai multe sensuri să aibă sinonime, 

antonime. 

Cercetarea sensului cuvintului constituie unul din principalele 

aspecte ale dezvoltării vorbirii verbale deoarece in latura semantica ale 
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lexemului găsesc reflectare legăturile directe dintre sunetele vorbirii şi 

conţinutul vorbirii. 

O condiţie prealabilă experimentului de formare  a constituit-o şi 

elaborarea sistemului de lucru asupra conţinutului cuvîntului. 

a) cunoaşterea copiilor cu transferul metominimic mataforic al 

denumirilor obiectelor; 

b) cunoaşterea cu antonimelor şi sinonimelor cuvintelor 

monosemantice, polisemantice şi a frazeologismelor;  

c) utilizarea lexemelor, preselor însuşite în propoziţii texte. 

In munca de iniţiere a preşcolarilor mari (6-7 ani) în antonimie s-a 

conţinut cont de urmatoarele cerinţe: 

a) cuvîntul propus să fie cunoscut copiilor ;  

b)  să aibă antonime ; 

c)  lexemele să reprezinte diferite părţi de vorbire ;  

d)  să aibă diverse structuri. 

Exemple: cuplurile antonimice alcătuite din cuvinte cu radicali 

diferiţi care vizînd diferite părţi de vorbire substantive : noapte – zi, 

început-sfirşit, întuneric-lumină, iarnă-vară. 

Adjective: bun-rău, greu-uşor, acru-dulce, umed-uscat. 

Verbe: a pleca-a sosi, a repara-a strica, a da –a lua, a coborî- a se 

sui. Aceste  antonime li se  propun copiilor să alcătuiasca cîteva enunţuri 

sau propoziţii simple exemplu : După zi vine noapte. Elefantul este greu 

şoricelul este uşor. Ionel dă  o bomboană, Maria o ia. 

Pe baza acestora cuvinte şi propoziţii voi afişa imagini unde vor 

începe să alcătuiasca mici texte folosind antonimele ce conţin diverse 

părti de vorbire. Vă voi comunica ceva  voi recita versuri ca copiilor să 

fie mai uşor singuri să alcătuiască textul. 

 Jocul: « Găseşte antonimele »  

« Boii tăi sunt mari şi frumoşi; ia-i şi-i du la iarmaroc vinde-i şi 

cumpăra alţii mai mici şi mai ieftini  » de Ion Creanga (Dănila 

Prepeleac) 

« Creanga pare măricică 

Şi cînd merele se coc, 

Fiecare-şi face loc 

Şi pe-un vîrf de rîndunică, 

De se miră şi o furnică : 

Măru-i mare, creanga-i mică !  
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C.Ciocoi (Merele la sfîrsitul toamnei)  

Jocul : « Spune invers » Instrucţiunea: eu voi spune cîteva 

îmbinări de cuvinte.Voi trebuie să numiţi cuvintele opuse ca sens. 

Scopul al trielea antonimul îmbinărilor de cuvinte propuse peste 

proaspăt, aer proaspăt, pîine proaspată, lapte proaspăt. Construirea 

propoziţiilor cu antonimele adjectivului proaspăt, curat, mare şi 

formarea unui mic text pe baza acestor propoziţii.Conţinutul fiecărui joc 

a fost  pus  de  acord  cu cerinţele  metodologice  ale jocului  didactic,  

căpătînd  o  coloratură  specifică  menită  să-l facă mai agreabil, mai  

atractiv, mai  interesant. Orice  joc  trebuie  să aducă  bucurii,  plăcere, 

satisfacţii. Prin  joc  formăm enunţuri, fraze, suprafraze  şi  texte  mici 

după conţinutul  dat. Preşcolarii  parcurg  la  o  anumită  percepere  

textului  literar are loc doar  atunci,  cînd subiectul  este  pregătit  pentru  

aceasta, dispune  de un  anumit potenţial  intelectual, verbal,  artistic.                                            

Exemplu:Punguţa  cu  doi bani de I.  Creangă.   

Anexa—2 Competenţe:  

- Cultivarea sensibilităţii artistice prin audierea unor creaţii în proza 

din literatura  pentru copii, specifice vîrstei; 

- Dezvoltarea capăcităţilor de comunicare verbală; 

- Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului cu cuvinte noi: boier, 

jăratec, cireadă, ţanţos..; 

- Educarea atenţiei, a spiritului de observaţie şi a gîndirii logice; 

- Dezvoltarea dragostei şi respectului faţă de muncă, a simţului si 

gustului estetic. 

Copilul singur  alcătuieşte  un  mic  text  despre  punguţa care o 

găseşte. Jocul ,,Ghemul,, Copilul care a primit ghemul răspunde la o 

întrebare pusă de educatoare şi spune prenumele copilului  care primeşte 

mai departe ghemul. Acesta răspunde la întrebare şi jocul poate 

continua..,,  

- Ce avea  moşul? (un  cocoş) 

- Dar  baba?(o găina) 

- Ce  s-a  întîmplat cu cocoşul? (a fost bătut şi trimis ) 

- Ce a găsit cocoşul  pe drum? (punguţa) 

- Cine i- a luat punguţa? (vizitiul) 

- Ce s-a întîmplat cu cocoşul? (l-a aruncat în fîntînă, cuptor, ţarcul cu 

vite, hasnaua cu bani ) 
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Jocuri  la  pronunţarea   sunetelor  vocalelor,  consoanelor,  grupa  

mare. Jocul ,,Şarpele şi albinuţa,,  Sarcina didactică: pronunţarea corectă 

a consoanelor s şi z. Regulile jocului: la semnalul educatoarei, grupul de 

copii care alcătuieşte şarpele, execută deplasarea pe un traseu dat imitînd 

sunetele emise de şarpe. La alt semnal albinele pornesc spre şarpe ca să-l 

alunge reproducând zumzăitul acestora.  

Jocul,,Cine este şi ce face ?,,Sarcina didactică: denumirea corectă 

a fiinţelor şi a acţiunilor specifice acestora.  Regulile jocului: copiii 

deschid şi închid ochii la semnalul educatoarei. La întrebarea „Cine este 

şi ce face?‖ copiii răspund pe rând denumind animalul şi precizând de 

fiecare dată altă acţiune posibilă. Jocul,,Săculeţul fermecat,, Sarcina 

didactică: denumirea corectă a obiectului scos din săculeţ, raportarea lui 

la alte obiecte, de aceeaşi categorie. Regulile jocului: copiii la care se 

opreşte săculeţul la semnalul educatoarei, scot obiectul (imaginea lui), îl 

denumesc şi alcătuiesc  propoziţii  din  propoziţii  un  mic  text.                                                                     

Jocul « Găseşte cuvintele potrivite » Sarcina didactică: completarea 

propoziţiei enunţate de conducătorul jocului cu cuvântul corespunzător, 

formularea unor propoziţii în care să se includă în mod logic un cuvânt 

dat Regulile jocului: copilul atins pe umăr cu bagheta, completează 

cuvântul care lipseşte din propoziţie, reluând apoi întreaga propoziţie cu 

un cuvânt dat. În funcţie de nivelul grupei, educatoarea va formula 

propoziţii eliptice începând cu cele cărora copilul trebuie să le adauge fie 

complementul, fie predicatul, fie atributul, fie subiectul. 

Astfel se pot utiliza propoziţii de tipul: 

 Merele se culeg din.... 

 Toamna, copiii merg la .... 

  Primăvara, pomii.... 

În genere, copiii pot fi solicitaţi să găsească mai multe cuvinte 

potrivite pentru aceeaşi propoziţie  

Concluzionăm  că pentru alofoni, din cele patru etape pregătitoare 

pentru integrare în societate (preşcolarizare, ciclul primar, ciclul 

gimnazial, ciclul liceal) în ce priveşte cunoaşterea/mânuirea limbii 

române ca limbă  a statului  care ne uneşte, un rol deosebit capătă etapa 

de preşcolarizare. Şi aceasta pentru că educaţia timpurie (la nivel de 

educaţie lingvistică), reprezentând prima verigă în sistemul de 

învăţământ, asigură bazele centrării continue pe competenţe:  

 a şti cum să te integrezi în societate;  
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 a şti să intri în graţiile spaţiului şi timpului valoric; 

  a şti să-ţi iubeşti aproapele;  

 a şti să-ţi porţi cu demnitate mandatul divin.  

Prin urmare, asigură garantul  axării pe principiul graţierii ca 

drept Principiu al Axiologiei  Generale [2,p.1137-1162] în învăţământul 

de toate gradele: posibilitatea de formare creativă-posibilitatea de 

racordare la ideal. 
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amalgam of temporal layers. Immune Spirit who allegedly paraded in this 

world is perfect present in Mihail Bulgakov’s novel, who in one way or another 

has a completely topsy-turvy world.  

 

La timpul său, Geothe a mărturisit că îşi reprezintă stilul său de 

existenţă nu doar prin relevarea nemulţumirii protagonistului faţă de 

sine, dar şi prin ironizările dure ale lui Mefistofel. Bineînţeles, 

scepticismul, ironizările şi tendinţele spre teatru ale lui Mefistofel 

constituie o parte a felului de a fi al autorului romanului Maestrul şi 

Margareta. Ironia şi scepticismul autorului s-au manifestat în lucrarea 

satirică Garda albă, iar tendinţele spre teatru s-au format chiar din 

copilărie. Scena mereu a fost un aspect important în viaţa romancierului 

rus. Elena Bulgakov mărturiseşte că în anul 1939, soţul ei presimţea 

apropierea sfârşitului vieţii, încercând s-o uimească atât pe ea cât şi pe 

grupul restrâns de prieteni ce îi avea, „începea să vorbească despre 

moartea sa. În special relata atât de comic, încât eu râdeam prima. Şi 

după mine râdeau restul, fiindcă era imposibil să te abţii. Reprezenta 

situaţia nu ca o tragedie, ci remarca situaţii comice ce puteau să se 

întâmple atunci‖
58

 (în traduce proprie). 

Acţiunea romanului se organizează în jurul implicării Diavolului 

şi a suitei sale. El îşi face apariţia luând chipul unui străin invitat la 

Moscova. De fapt, romanul prezintă Moscova anilor 30 şi a locuitorilor 

săi. Iar spiritul imun ce se presupune că perindă pe această lume este 

perfect redat în romanul lui Mihail Bulgakov Maestrul şi Margareta, 

care într-un fel sau altul prezintă o lume complet anapoda. După cum 

afirmă şi Mihail Novicov că „totul devine invers, totul e preţuit anapoda, 

ceea ce creează o situaţie deosebit de favorabilă pentru strecurarea în 

această lume a unor şarlatani, escroci şi scamatori‖
59

. 

Dialogul dintre Ivan Bezdomnîi si Mihail Berlioz începe prin 

negarea atât a lui Dumnezeu cât şi a Diavolului. Această discuţi parcă 

anticipează într-un fel venirea Prinţului Întunericului pe pământ. Ceea ce 

e interesant în roman e că odată ce personajele neagă existenta unei forţe 

supranaturale care, într-un fel sau altul, dirijează mersul lucrurilor pe 
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pamânt şi a omului, şi chiar negarea lui Dumnezeu, pe parcursul 

romanului Berlioz care a declarat că „Omul însuşi‖ îşi „dirijează 

viaţa‖
60

, ajunge să se convingă în ultimele clipe de contrariul a ceea ce 

credea anterior. Şi Ivan Bezdomnâi care a negat, de la început, chiar şi 

existenţa Diavolului, dar care mai târziu se convinge pe deplin de 

existenţa acestuia. Ideea că Diavolul nu există, îl face pe Woland nu să 

se înfurie, ci mai degrabă se comportă de parcă ar fi indiferent, cel puţin 

aceasta se poate observa din argumentele pe care le invocă pentru a 

demonstra existenţa atât a lui Dumnezeu cât şi a Diavolului. 

 Woland, numele străinului misterios, îşi are de fapt originea din 

versul 4023 din lucrarea Faust a lui Goethe „Platz! Junker Voland 

kommt. Platz‖ (Vreau loc! Boierul diavol vine! Vreau loc!
61

), având în 

vedere multiplele referiri din roman la lucrarea Faust putem deduce că 

acest nume nu este întâmplător, „voland‖ din germană înseamnă „spirit 

rău‖.  

Scena de la Patriarşie Prudî este asemănătoare până la un punct cu 

scena din Biblie, unde Isus, după înviere, se întâlneşte cu doi ucenici, ce 

mergeau spre Emmaus, or, nu la fel se întâmplă şi în acţiunea de la 

început a romanului?! Ca să evităm extremele şi să nu facem ca 

interpretarea de faţă să fie cam exagerată, vom sublinia trăsăturile 

comune ale acestor două scene. Într-un caz şi în altul este vorba de două 

personaje ce nu cred într-o realitate pretinsă, cel puţin, de cel intrat în 

discuţie, acesta ar fi primul punct comun. O a doua asemănare, şi cea 

mai importantă, este că cel intrat în discuţie este nevoit să îi convingă pe 

noii interlocutori de un anumit fenomen prin intermediul altor scrieri, 

adică ceea ce a fost scris mai de mult în istorie despre, în cazul discuţiei 

de pe drumul Emmaus, înviere şi că cel ce a fot răstignit şi omorât avea 

să „învieze a treia zi după Scripturi‖. Sunt argumente aduse de cel înviat, 

iar în cazul discuţiei de la Patriarşie Prudî de existenţa Diavolului 

argumentat de el însuşi. Acest fapt scoate în evidenţă o ipostază a lui 

Satan în care se conturează imaginea Diavolului ce îşi „propovăduieşte‖ 

existenţa. 
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Maestrul şi Margareta este, de fapt, un roman cu o structură 

polifonică, acţiunea căruia se desfăşoară pe trei planuri narative, iar ca 

cititori întâlnim în roman un amalgam de straturi temporale. După 

criticul Vasile Voia aceste planuri ar fi: „real-fantasmogoric, fantastic 

burlesc, istoric-mitic‖
62

. Însă chiar dacă aceste lumi din diferitele planuri 

narative nu ar avea la prima vedere nimic în comun, sau ar fi 

incompatibile, totuşi în roman ele au o legătură. Lumea reală din primul 

plan narativ este consecinţa lumii „istorico-mitice‖, iar aceasta este 

consecinţa lumii de dincolo. Bulgakov alternează într-un fel ficţiunea 

biblică cu realitatea istorică contemporană autorului, construind în felul 

acesta o naraţiune supraetajată, unde episoadele ce se petrec în Ierusalim 

şi în oraşul modern Moscova se luminează simbolic în mod reciproc. 

Fapt care mitul şi istoria formează două arhetipuri prin uzitarea unui 

paralelism al semnificaţiilor pe care le provoacă personajul demonic. 

Daca e să facem o comparaţie între lumea de dincolo redată de 

Dante în Infernul, atunci aceasta nu interacţionează nicidecum cu cea 

reală, adică terestră, şi nici chiar infernul nu acţionează în nici un fel 

asupra purgatoriului/paradisului sau invers. Pe când la Bulgakov, lumea 

de dincolo acţionează asupra celei terestre, creând astfel un haos: 

anormalul ia locul normalului, şi lucrurile fireşti sunt suprapuse cu cele 

nefireşti. Mai mult decât atât, Woland îi face pe Maestrul şi pe 

Margareta să-şi depăşească condiţia lor de oameni simpli, în care se 

desprind de realitate şi îşi duc viaţa departe de frământările şi grijile pe 

care le aveau celelalte personaje ale romanului bulgakovian. Personajele 

după ce trec prin calavar sunt condamnate la „liniştea veşnică‖
63

. Frieda 

care şi-a omorât pruncul înăduşindu-l cu o batistă şi care era chinuită în 

somn de acest fapt, capătă în final liniştea, desigur datorită bunătăţii 

Margaretei, ce-l roagă insistent pe Woland să o dezlege de acest chin. 

Chiar şi Pontius Pilat este dezlegat de neliniştea pe care o avea, desigur, 

în lumea ficţională a peronajului lui Bulgacov. Caracteristicile 

demiurgice ale peronajului-scriitor şi ale scriitorului propriu-zis fac să 

fie posibilă eliberarea atât a personajului Maestrului cât şi a lui 
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Bulgakov. Strigătul Maestrului îndreptat spre Pilat „eşti liber! Eşti 

liber!‖ este strigătul ce asigură dezlegarea personajului care de altfel este 

„eroul zâmislit‖ Maestrul şi „izbăvit tot‖ de el. La fel cum Maestrul 

acordă izbăvire tot aşa şi el va căpăta în final izbăvirea şi mult dorita 

linişte devine un fapt şi „memoria Maestrului, această memorie 

neliniştită, mereu pe ace, începu să se stingă. Cineva îl elibera pe 

Maestru, întocmai cum el îl eliberase adineauri pe eroul de el însuşi 

creat‖ (pp. 471-473). 

Diavolul sau Woland din roman este prezentat ca o a două 

respiraţie pentru societatea plictisită de lucruri bine prestabilite. Iar 

romanul capătă viaţă în momentul apariţiei lui, unde Bulgakov îl redă pe 

Woland cu un simţ al umorului bine dezvoltat, pentru a manifesta 

deosebirea dintre el şi societatea din perioada comunistă: plictisită, 

îngustă în priviri şi totodată sceptică. Diavolul devine un personaj ce dă 

culoare romanului, iar intenţia lui Bulgakov este de a schimba viziunea 

şi chiar percepţia oamenilor în ce priveşte imaginea Diavolului, 

demonstrând în felul acesta că şi el poate fi original în alegerea chipului, 

care poate fi, într-un fel, un mijloc de a vedea altfel lumea, cum ar fi prin 

glume sau ironizări, aşa cum a şi făcut. Referindu-se la acest personaj 

autorul zugrăveşte cu atenţie chipul Diavolului, care nu mai păstrează 

nimic din imaginile înspăimântătoare specifice Evului Mediu. Imaginea 

Diavolului devine mai rafinată, şi chiar la prima vedere nu prezintă 

nimic din trăsăturile malefice, dar totodată păstrează ceva din senzaţiile-

şoc. În acelaşi timp spaima pe care o trezeşte celor iniţiaţi în vrăjile 

Diavolului şi a suitei sale au o nuanţă distractivă şi chiar inofensivă. 

Doar că trecerea bruscă de la o percepţie a vieţii la alta provoacă 

dezechilibrări psihice ca în cazul lui Bezdomnîi. Mai mult, Woland pare 

a fi o parte componentă a fiecărui cetăţean din perioada aceea, una pe 

care toţi o ascund şi se prefac surprinşi în momentul ivirii lui. 

Imaginea lui Woland are scopul de a arăta cum nu este un om bun, 

sau relevând opusul imaginii lui Dumnezeu. Imaginea diavolului în 

romanul respectiv nu este redată prin întruchiparea urâtului, nici în plan 

etic şi nici estetic, aşa cum este reprezentat Lucifer în Divina comedie a 

lui Dante. Bulgakov demonstrează ingeniozitate, prin atribuirea acestuia 

un alt nume – Woland, ce nu este altceva decât replica demonică, şi care 

este realizat original ca individualitate, unde se împleteşte tragicul cu 

ironia şi comedia, dar păstrând ceva din elementele, adică unele trăsături 
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fizice tradiţionale ale Diavolului, de exemplu ochii de diferite culori. 

Marcăm faptul că Bulgakov intenţionat plasează personajul în contexte 

diferite, unde se observă schimbarea culorii iniţiale a ochilor, pentru a 

parodia imaginea prestabilită de popor.  

Pe Woland critica literară îl interpretează în diferite moduri. Spre 

exemplu A. Z. Vulis asociază imaginea diabolică a lui Woland cu 

personalitatea istorică –Stalin, care este la fel de atotputernic, exprimând 

prin felul său ceva mistic. Judecând după eroii malefici pe care ni-i 

prezintă Bulgakov înţelegem că de fapt suntem tentaţi să luăm drept 

glume ceea ce fac aceste personaje, iar pe de altă parte e tendinţa noastră 

de-al face „pe dracul mai negru decât e‖. Acest personaj traversează 

întreg romanul, de la început şi până la sfârşit. Iar după cum afirmă 

Izolda Vârta „motivele şi personajele lumii infernale prezentate de 

scriitor îşi găsesc originea în special în folclorul vechi rusesc şi chiar în 

scrierile hagiografice‖
64

, fapt ce ne face să înţelegem că demonul 

prezentat în roman e de o factură cu totul aparte pentru că vine din 

imaginarul rusesc al acelei perioade. Woland este descris de Bulgakov 

ca a fi un personaj atrăgător şi totodată nu pune accent pe atotputernicia 

lui, ci mai degrabă îl descrie ca a fi un înţelept, îngăduitor, ironic, 

impozant, generos şi cu o judecată lucidă. Şi totodată în el se poate 

întrezări arhetipul uman negativ, rebel şi răzvrătit. 

Prima apariţie a lui Woland îi lasă pe Berlioz şi pe Bezdomnâi să 

le treacă un fior de spaimă, şi care îi provoacă lui Berlioz la început o 

iluzie optică, unde apare de fapt o primă descriere vagă a lui Woland. 

Acesta este văzut de către Berlioz cu 

„capul minuscul, un veston în carouri (...) înalt cam de un stânjen, 

dar neverosimil de sfrijit‖ (p.10). 

„omul nu şchiopăta defel, nu era nici scund şi nici deşirat, ci 

purşisimplu înalt. Cît despre dinţi, în stânga avea coroane de platină, în 

dreapta – de aur. Purta un costum gri, scump şi pantofi de fabricaţie 

străină, în ton cu costumul. Bereta cenuşie şi-o pusese, fudul, pe-o 

ureche, iar la subsuoară ţinea un baston cu măciulie neagră, imitând un 

cap de pudel. Judecînd după înfăţişare, să tot fi avut vreo patruzeci şi 

ceva de ani. Gura puţin strâmbă. Proaspăt ras. Brunet. Ochiul drept – 

negru, stângul, nu se ştie de ce şi cum. - Verde. Sprâncenile – negre 
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amândouă, dar una arcuită mai sus decât cealaltă. Pe scurt, un străin.‖ 

(p.13). 

Bulgakov prin descrierea sa, cu unele elemente stranii, cum ar fi 

dinţii, gura strâmbă, culoare ochiului, tinde să sugereze cititorului anume 

faptul că personajul este o fiinţă deosebită, de la care ne putem aştepta la 

orice, că face parte, în acelaşi timp, din două lumi diferite: este om, dar 

se deosebeşte foarte uşor, de la început prin chipul său ciudat. Capul lui 

este ca şi cum o carte de vizită a unui demon, căci la Geothe întâlnim 

nuanţe asemănătoare precum puterea de a cunoaşte ceva ascuns, fapt de 

care îşi va da seama mai târziu Bezdomnâi, timp în care portretul fizic îi 

trezeşte groază şi haz. Woland încearcă să-i atragă atenţia celorlalte 

personaje, cât şi a cititorului despre prezenţa unei stări malefice decât 

binevoitoare. Datorită personajului Woland, Diavolul oscilează între 

magnific şi seducător până la un punct, dar totodată, datorită faptului că 

are un ochi verde şi celuilalt negru, care este o marcă a originii sale 

divine, păstrează imaginea unui monstru oribil şi de temut în acelaşi 

timp. Acest aspect oribil şi înspăimântător se revigorează încă din epoca 

marilor temeri ale Evului Mediu. Astfel că Bulgakov ajunge ca imaginea 

unui Diavol păros şi încornorat să o transforme într-o imagine în care 

Satana să fie reprezentat de personaje culte, cum ar fi în cazul nostru cea 

a unui profesor. 

Interesant este ca în momentul în care caută să-şi potrivească 

înfăţişarea potrivit societăţii Moscovite a anilor 30, personajului îi iese la 

iveală natura urâtă, care se trage din imaginarul medieval, şi anume 

defectele pe care le are la ochi. Potrivit medievalilor orice dereglare 

trupească şi anormală, adică neobişnuită, este considerat ceva necurat şi 

chiar diavolesc. Diavolul dacă nu se poate încadra pe neobservate în 

cultura şi societatea rusă, recurge la imaginea unui străin, ceea ce pentru 

ruşii din perioada comunistă, străinul putea avea orice înfăţişare ciudată. 

Deşi încearcă să-şi ascundă chipul sub nişte convenţii sociale, Woland 

nu ascunde că este periculos, prezentându-se drept un cetăţean venit din 

Germania. 

Pe lângă personaje, un rol important în roman îl au fenomenele 

naturale, ca de exemplu: ploaia, furtuna, focul şi chiar locurile unde se 

petrece acţiunea, de exemplu apartamentul nr. 50 de la 302/bis de pe 

strada Sadovaia, apartament ce devine miezul problemei din Moscova 

ultimelor zile datorită vizitei Satanei, şi totodată este ca o gaură neagră 
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pentru că cei ce intră în el dispar sau ajung la psihiatrie. Izolda Vârsta 

spune despre acest apartament că „începe să ducă o viaţă aparte, asemeni 

unei fiinţe misterioase şi nărăvaşe, fiind foarte nimerit pentru a acorda 

adăpost forţelor întunericului‖ (p.249). Ion Vartic explică în postfaţa la 

traducerea lui Ion Covaci de la Humanitas Fiction – 2011 a romanului 

Maestrul şi Margareta, semnificaţia imobilului demonizat de pe 

Sadovaia nr.302/bis. Spune el, bis în ucraineană ar însemna diavol, iar 

302 ar trimite la cei 32 de ani ai domniei lui Anticrist, adică 30+2, şi 

numărul 50 al apartamentului ar trimite la muncile dracilor ce durează 

aproximativ 50 de zile
65

. Tot aşa este şi cu locuinţa Maestrului, care a 

început să fie un spaţiu izolat şi misterios, ce este de fapt şi un simbol al 

unui refugiu şi al izolării de lumea reală. Mai mult, camera lui Woland şi 

ea la rândul ei este simbolică, prin faptul că se pot găsi lumânări şi 

sfeşnice, cupă de aur, tabla de şah, şi chiar acel miros sulf de smoală, 

elemente ce provoacă din start un fior şi teamă. Chiar şi autorul 

sugerează prin gura personajelor că acest apartament este straniu şi că de 

la un timp se petrec lucruri ciudate cu cei ce locuiesc în el. 

Bulgakov pentru a sublinia faptul că Maestrul şi Margareta sunt 

personaje care sunt sub protecţia forţelor întunericului schimbă ordinea 

despărţirii şi întâlnirii celor doi îndrăgostiţi. Dacă în tradiţia folclorică 

cei care se despărţeau noaptea, se reîntâlnesc ziua, pe când în roman e 

exact invers – cei doi se despart ziua pentru a se reîntâlni noaptea, 

sugestie a faptului că cel rău îşi exercită deplina putere tocmai în 

asemenea împrejurări. La fel şi balul Satanei se petrece noaptea, fapt 

care scot în evidenţă trăsăturile malefice ale activităţii personajului 

demonic. 

 Romanul stabileşte câteva reminiscenţe cu mitul faustic, iar una 

dintre aceste conexiuni a textului lui Bulgakov cu mitul faustic este chiar 

moto-ul de la începutul romanului. Nu este întâmplător ales acest moto, 

este de fapt un element cheie în desfăşurarea acţiunii de mai departe din 

roman. Pune în scenă spiritul malefic care este de altfel şi figura centrală 

şi chiar scheletul romanului. Vasile Voia spune despre motto-ul de la 

începutul romanului că „defineşte concepţia de bază a cărţii, situarea 

valorii vieţii sub semnul umanitarist al binelui, reprezentat de diavoli şi 
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nu de oameni, şi implicit unitatea de viziune a operei cu ilustrare a 

învăţăturii lui Yeshua Ha-Nozri că toţi oamenii sunt buni şi a concilierii 

antinomiilor prin bunătate‖
66

. Iar Ruxandra Cesereanu afirmă despre 

acest motto că „aşa şi trebuia, să existe din start nişte cuvinte despre 

Diavol. Fiindcă Diavolul este întotdeauna previzibil de ciudat: el ne 

întoarce vieţile pe dos şi le răsuceşte în fel şi chip. Impactul Diavolului 

este la fel de acut ca şi acela al lui Dumnezeu‖
67

. Autorul crează nişte 

punţi de legătură cu lucrarea Faust a lui Goethe, fapt care ne face să 

înţelegem că e vorba de acelaşi spirit răuvoitor. Până şi Maestrul într-o 

notă de mirare îi spune lui Ivan – „scuze, dar te pomeneşti că nici de 

opera Faust n-ai auzit?” (p.66), această replică este mirarea Maestrului 

la faptul că Ivan nu credea în existenţa Satanei. 

 Imaginea Diavolului care va apărea în discuţia celor doi de la 

Patriarşîe Prudî - ―ţinea la subsuoară un baston cu măciulie neagră, 

imitând un cap de pudel‖ (p.13), ne aminteşte de o altă reminiscenţă din 

Faust-ul lui Goethe. Şi chiar pactizarea pe care o face Margareta cu 

trimisul lui Woland în schimbul revederii cu Maestrul de asemenea ne 

aminteşte de pactul lui Faust cu Mefistofel. Pactul este un motiv mai 

vechi preluat din imaginarul evreiesc, dar care a fost exploatat pe deplin 

în Evul Mediu. Tabachera lui Woland are pe capac inscripţionat un 

triunghi de diamante şi este, de fapt, un simbol a lui Dumnezeu şi care ar 

încerca să sugereze că ar fi trimisul lui Dumnezeu. 

 O altă imagine a Diavolului pe care ne-o prezintă Bulgakov este 

legată de cea a magicianului. Această imagine îi conferă lui Woland 

puterea de cunoaştere şi capacitatea de a stăpâni lucrurile după bunul lui 

plac, or, nu acest lucru îi face pe cei ce intră în contact cu el să se sperie 

şi să îşi asigure un loc la spitalul de psihiatrie. Această imagine mai 

joacă şi un rol important datorită puterii sale talismanice. 

 Întâlnirea de la psihiatrie a Maestrului şi a lui Ivan Bezdomnâi, 

joacă un rol important în convingerea acestuia din urmă că într - adevăr 

Diavolul există. Chiar dacă a fost de faţă la prevestirea morţii lui 

Berlioz, şi mărturisirile acestuia, şi chiar dacă conştientiza că are de-a 
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face cu o forţă necurată, fapt care l-a făcut să se înarmeze cu o icoană şi 

o lumânare, dar totuşi nu recunoaşte existenţa Satanei: ―cu neputinţă! 

Satana nu există!‖ îi spune în replică Maestrului. Lucru de remarcat este 

că Maestrul îl recunoaşte pe Diavol doar din relatările lui Ivan 

Bezdomnîi, şi aceste trăsături ale spiritului imun pe care le recunoaşte se 

datorează lecturilor ce le are Maestrul, şi se miră de faptul că Berlioz, 

care era de fapt un om citit, nu credea în Diavol. Altfel spus Bulgakov 

prezintă un personaj cere nu este altceva decât unul inspirat din 

―imaginarul literar‖ universal. 

 De fapt activitatea spiritelor necurate se desfăşoară de cele mai 

multe ori în preajma marilor sărbători, fapt care îl conferă şi tradiţia 

populară rusească, ce o putem găsi relatată în povestirile lui Gogol, 

povestiri ce erau foarte bine cunoscute de Bulgakov. În ceea ce priveşte 

evenimentele şi încurcătura lor în roman, nu sunt provocate neapărat de 

Woland, acesta doar dă un imbold, cu alte cuvinte, întinde doar curse, în 

care oamenii cad datorită invidiei şi lăcomiei de bani. Woland este mai 

degrabă un martor, decât cel ce provoacă evenimentele; „îşi vâră coada‖, 

după care se retrage şi admiră iadul dezlănţuit pe pământ. 

Suita diavolească. Spre deosebire de lucrarea Faust de Goethe, în 

romanul Maestrul şi Margareta Diavolul nu apare singur şi nici nu 

acţionează de unul singur. Acesta este însoţit încă de un şir de personaje, 

care, de altfel, îl ajută să pună în aplicare planurile lui Woland. Suita lui 

este formată din patru personaje, fiecare având câte un talent ce-l 

reprezintă. Acest fapt ar fi oarecum asemănător cu relatările evanghelice 

despre Satan, şi anume că acesta este slujit de un şir de spirite rele, pe 

care apostolii îi numeau demoni. Aşa că suita lui Woland, după cum am 

vorbit ceva mai sus, reprezintă spiritul care se află în contradicţie cu 

Dumnezeu şi creaţia sa. Romanul este departe de a fi numit o alegorie a 

miturilor biblice şi a credinţei creştine referitoare la relaţia acestuia cu 

Dumnezeu şi credincioşii săi, ci este un roman care prezintă prin 

excelenţă o situaţie tragică a unei fabulaţii despre posibila interacţiune a 

Diavolului şi a suitei sale asupra Moscovei şi a locuitorilor ei. Slujitorii 

lui Woland joacă un rol important în acţiunea romanului, fapt ce ne face 

să le atribuim acestor personaje aceleaşi caracteristici pe care le-ar avea 

Satan, personaje fără de care Woland nu ar fi putut să-şi pună în aplicare 

planurile sale. Demonstrând în felul acesta că personajele care fac parte 
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din suita lui Woland i se supun direct lui şi acţionează conform 

indicaţiilor lui. 

 Primul personaj din suita Diavolului, ce intră în acţiune este 

Koroviev. Iar calitatea pe care o are este acea de dirijor, interpret şi 

purtătorul de cuvânt a lui Woland. El i se năzare lui Berlioz atunci când i 

se prevesteşte moartea. Un lucru de remarcat este că numele acestui 

personaj vine de la cuvântul rusesc корова (korova) – vacă, iar numele 

ar putea însemna văcărean. În roman mai este numit Fagot, iar atunci 

când nu este numit nici cu unul din aceste două nume, este numit 

Cadrilatul. Numele i se datorează faptului că poartă o haină cu desene în 

formă de carouri şi a pantalonilor cadrilaţi foarte scurţi, datorită căruia i 

se vedeau „ciorapii albi, jegoşi‖, şi totodată i se vedeau pantofii roşcaţi 

şi scâlciaţi. Fapt pentru care acest personaj al lui Bulgacov ar fi o aluzie 

la Prinţul Caro, mesagerul ştirilor funeste, groaznice şi al prezicerilor de 

rău augur. Şi tocmai în felul acesta se şi explică apariţia acestui personaj 

tocmai în momentul prevestirii decapitării lui Berlioz. Bulgakov îl 

descrie în cele mai mici detalii, spre deosebire de celelalte care fac parte 

din suita lui Woland: „un cetăţean străveziu, cu o înfăţişare nespus de 

ciudată. Avea capul nespus de mititel, şepcuţa de jocheu în creştet, şi 

purta o haină cadrilată, cam scurtă. Deşi înalt de un stânjen, era îngust în 

umeri, nemaipomenit de slab, şi luaţi notă, avea o faţă batjocoritoare‖. O 

asemenea descriere se apropie mult cu cea a unui bufon de la curtea 

regelui sau a personajului Arlechino.  

 Unul dintre cele mai ciudate personaje din suita Satanei este 

motanul uriaş, ce „merge în două picioare‖, pe nume Behemot. Este 

prezentat ca a fi cel mai agresiv şi cel mai îndemânatic personaj, şi care 

are plăcerea de a-i provoca pe oameni şi a le incendia locuinţele. El 

îndeplineşte cele mai crude şi mai violente pedepse pe care le ordonă 

Woland, cum ar fi de exemplu tăierea capului lui Georges Bengalski, 

comperul teatrului de varietăţi. Iar în cazul în care acesta este rănit ia 

doar o duşcă de benzină şi se vindecă pe loc. Spre deosebire de celelalte 

personaje din suita lui Woland, acesta este cel care inspiră cel mai mult 

spaimă.  

 Un alt personaj din suita Diavolului este Azazello, descris de 

Bulgakov ca a fi lat în umeri şi cu un colţ care îi iese din gură, fapt ce-l 

face extrem de urât, cu un păr roşcat aprins şi o pălărie melon pe cap. 

Ion Vartic spune că „Azazello şi Behemoth nu ascund nicun mister, ele 



275 
 

apar în adevărata lor înfăţişare: primul ca de motan al pustiei, al doilea, 

ca demon paj‖
68

. În mai multe religii Azazello este personaj demonic, iar 

la evrei este îngerul morţii. O legendă evreiască spune că acesta trecând 

într-o zi pe lângă regele Solomon, şi se uita foarte atent la un om ce 

stătea lângă el. L-a întrebat pe rege cine este persoana care îl priveşte 

astfel şi, aflând de la Solomon că este îngerul morţii i-a spus: „Mi se 

pare că mă vrea, porunceşte te rog vântului să mă ducă în India‖ ceea ce 

s-a şi întâmplat. Atunci îngerul i-a spus lui Solomon: „Nu te mira că l-

am privit atât de atent pe omul acela; am primit ordin să-i iau sufletul în 

India şi am fost surprins să-l văd aici, cu tine, în Palestina‖
69

. De fapt, 

pentru evrei Azazello era un demon care trăia în sălbăticie, iar în cultura 

islamică este un înger alungat din rai, şi care este trimis pentru a-i lua 

viaţa omului. Azazello are acelaşi rol în romanul lui Bulgakov, este 

trimisul lui Woland pentru a le lua viaţa Maestrului şi a Margaretei. În 

felul acesta personajul demonic din credinţele vechi capătă viaţă în 

naraţiunea bulgakoviană. 

 Un ultim personaj care îl însoţeşte pe Woland este Hella. O 

femeia vampir, servitoarea lui Woland, cea care îndeplineşte orice 

poruncă al acestuia, indiferent cât de dificilă poate fi. Era şi de aşteptat 

ca din suita Satanei să facă parte şi un personaj feminin, fapt ce 

aminteşte de imaginarul medieval în care femeia era considerată o aliată 

a Diavolului. 

 Toate aceste personaje care îl însoţesc pe Diavol în vizita sa la 

Moscova, nu sunt altceva decât spiritele rele pe care cele mai multe 

religii, inclusiv cea creştină, ia numit demoni. Aceste spirite, care în 

roman sunt personaje misterioase, îl însoţesc pe Woland şi fac ca acesta 

să îşi exercite puterea prin intermediul lor, fapt relatat şi de apostoli. 
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Abstract: 
Children are affected by migration when they are left behind by one or 

both migrating parents. Children left behind may benefit from having migrant 

parents. Remittances sent home by parents can increase consumption, finance 

schooling, buy health care and fund better housing. Whether children benefit 

depends on their access to those extra resources, which may depend partly on 

sex, age and the context of care when left behind. The involvement of substitute 

care or the lack of care causes difficulties for some children's emotional well-

being and psychological development. 

 

Familia contemporană este caracterizată printr-un conglomerat de 

probleme şi de situaţii care, de multe ori, o fac inaptă de a şi le rezolva 

singură. Actualmente, numeroase familii nu dispun de puterea, 

flexibilitatea şi capacitatea de a se adapta la schimbările sociale, politice 

şi economice. Perioada dificilă şi prelungită de tranziţie a afectat modul 

de trai al familiei, determinîndu-i astfel pe mulţi părinţi să adopte o 

decizie în favoarea îmbunătăţirii stării financiare a acesteia însă în 

detrimentul bunăstării sufletului fragil al copilului. În condiţiile 

transformărilor contemporane, plecarea unor membri ai familiei spre 

pieţele muncii de peste hotarele ţării a devenit un lucru acceptat şi tolerat 

pentru multe familii şi chiar pentru societate în general, migraţia  fiind 

concepută drept soluţie pentru a scăpa de sărăcie. Amploarea acestui 

fenomen determină apariţia unui şir de consecinţe atât pentru familie, 

pentru societate în ansamblu cât şi pentru viitoarea generaţie, care 

necesită a fi conştientizate de cei care aleg să plece la muncă în 

străinătate.  

Societatea în ansamblu are de suferit datorită fenomenului 

migraţiei de aceia considerăm util să amintim următoarele situaţii care 

deja au început a lua amploare: creşterea vârstei la prima naştere, 
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schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte ideea de familie şi dorinţa 

femeilor de a-şi creşte singure copiii, schimbarea sistemului de valori 

primul loc ocupându-l banii, evitarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, 

pierderea forţei de muncă calificată, scăderea numărului populaţiei, 

efectul de îmbătrânire a populaţiei în ţară rămânând populaţie de vârsta a 

treia. 

În Republica Moldova, ca şi în Ucraina şi România, apare o 

categorie nouă de copii: copiii abandonaţi şi neglijaţi emoţional sau 

orfanii sociali – copii ai căror părinţi sînt plecaţi la muncă peste hotare şi 

care sînt crescuţi fie de un singur părinte, fie de bunici, fie de alte rude, 

fie de persoane străine sau chiar care rămân de unii singuri. Aceşti copii 

se bucură de întreţinere materială, dar sînt lipsiţi de dragostea parentală, 

fapt care nu rămîne fără repercusiuni asupra dezvoltării personalităţii. 

Experienţele trăite de aceşti copii, adesea pe parcursul mai multor ani, 

lasă o amprentă negativă asupra sănătăţii lor psihice, le schimbă radical 

valorile umane şi atitudinea faţă de sine şi faţă de lume.  

Pentru a diminua din efectele negative cauzate de migraţie se 

recomandă ca înainte de a pleca la muncă în străinătate părinţii să decidă 

în grija cui vor lăsa copilul/copiii. Această persoană se numeşte tutore 

sau îngrijitor şi are misiunea de a  îndeplini responsabilităţile de părinte. 

Articolul 51 din Codul familiei al Republicii Moldova prevede că atunci 

când un copil este lipsit de grija părinţilor (din diferite cauze, inclusiv 

pentru că ei lipsesc de acasă un timp îndelungat), drepturile şi interesele 

copilului sunt asigurate de autoritatea tutelară, adică primăria. În aceste 

cazuri asupra copiilor rămaşi fără ocrotire părintească se instituie tutela 

(pentru copiii care au vârsta de până la 14 ani) şi curatela (pentru copiii 

care au între 14 şi 18 ani). Tutela nu înseamnă decăderea părinţilor din 

drepturile părinteşti! Articolele 142-147 din Codul Familiei al Republicii 

Moldova descriu clar care sunt cerinţele pe care trebuie să le întrunească 

o persoană pentru a putea deveni tutore, ce drepturi şi obligaţii are 

tutorele şi de ce drepturi beneficiază copilul asupra căruia este instituită 

tutela [3].  

Prin urmare, înainte de plecare părinţii trebuie să se asigure că: 

 există o persoană în grija căreia rămâne copilul; 

 această persoană este de încredere; 

 copilul doreşte să rămână în îngrijirea acestei persoane; 
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 relaţia dintre copil şi persoana respectivă şi copiii acesteia sunt 

bune; 

 copilul va avea parte de atenţia şi îngrijirea cuvenită, de 

înţelegere şi afecţiune. 

După ce au stabilit împreună cu copilul cine va fi tutorele, părinţii 

urmează să meargă la primărie/primar şi specialistul în protecţia 

drepturilor copilului pentru a-i informa despre plecare şi decizia de a 

lăsa copilul în grija persoanei de încredere. Se solicită de la Primar 

instituirea tutelei asupra copilului. Şirul instituţiilor care trebuie 

informezate nu se opreşte aici, părintele care intenţionează să plece la 

muncă în străinătate trebuie să meargă la Direcţia asistenţă socială şi 

protecţie a  familiei la fel pentru a-i informa despre plecare şi decizia de 

a lăsa copilul în grija persoanei de încredere; se solicită Certificatul de 

luare în evidenţă a copilului care rămâne în ţară, al cărui părinte/tutore 

(curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu la 

muncă în străinătate. 

Neapărat părintele/părinţii trebuie să meargă la şcoală sau 

grădiniţă pentru a informa dirigintele de clasă, educatoarea şi directorul 

instituţiei de învăţământ că pleacă la muncă peste hotare şi că copilul 

rămâne în grija celui de-al doilea părinte sau a persoanei de 

încredere/tutorelui; se vor stabilli modalităţile de contact între 

diriginte/educatoare şi tutorele copilului. Medicul de familie trebuie 

informat despre plecare şi în grija cui rămâne copilul; se solicită de la 

medicul de familie ajutor sau recomandările necesare pentru a informa 

tutorele despre starea de sănătate şi necesităţile medicale ale copilului; 

fişa medicală a copilului trebuie să rămână la medicul de familie. Aceste 

recomandări sunt valabile şi pentru cazul în care un părinte pleacă, iar 

copilul rămâne în grija celuilalt părinte [4]. 

Aceste măsuri de precauţie trebuie luate deoarece copiii lăsaţi 

nesupravegheaţi perioade îndelungate de timp pot înfrunta o serie de 

riscuri, de la: 

 supraîncărcarea cu sarcini: preluarea responsabilităţilor de adult 

(gătitul, menajul, spălatul hainelor, plata facturilor lunare etc.), îngrijirea 

şi creşterea fraţilor mai mici; 

 vulnerabilitate la abuzuri fizice, psihice, sexuale, exploatare prin 

muncă, trafic de copii şi prostituţie (agresorii sexuali, recrutorii sau 
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traficanţii de persoane, persoanele care exploatează copii prin muncă îşi 

aleg victimele din rândul copiilor neglijaţi, nesupravegheaţi); 

 insuficienta dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă 

necesare pentru a face faţă dificultăţilor viitoare ca adult: independenţa 

în luarea deciziilor, încrederea în forţele proprii, abilităţi de management 

al timpului şi al banilor, controlul şi exprimarea emoţiilor, relaţionare şi 

comunicare etc.; 

 însuşirea deficitară a normelor etico-morale: în absenţa unui 

model familial funcţional, a unui mediu sigur şi coerent, copiii singuri 

acasă pot internaliza modelul de neglijare afectivă din cadrul familiei de 

origine pentru a-l aplica ulterior la vârsta adultă; 

  debutul precoce al vieţii sexuale: în special puberii şi 

adolescenţii vor căuta afecţiunea şi aprecierea de care au nevoie nu 

numai în grupul de prieteni ci şi în relaţiile intime (lipsa unei educaţii 

adecvate privind viaţa sexuală, lipsa supravegherii, supraaglomerarea cu 

sarcini în familie pot conduce la relaţii intime, fugă de acasă, 

concubinaj, comportamente cu risc crescut pentru contractarea unor 

infecţii cu transmitere sexuală sau chiar apariţia de sarcini nedorite la 

vârste fragede) [6, pag. 10].  

Profesioniştii identifică o serie de servicii necesare pentru 

prevenirea acestor efecte. Ca direcţii de acţiune şi intervenţie, cele mai 

importante sunt următoarele: 

1. Intervenţie psiho-socială pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor neglijării 

  Evaluare şi intervenţie psihologică. Evaluarea problemelor de 

natură psihologică a copilului survenite ca urmare a neglijării fizice şi 

emoţionale a acestuia şi soluţionarea acestora prin terapie specializată. 

  Consiliere (pentru copil, părinte, persoană de îngrijire) cu 

scopul menţinerii şi îmbunătăţirii relaţiilor copilului cu părinţii şi alte 

persoane resursă pentru acesta. 

  Activităţi de socializare pentru prevenirea (auto)marginalizării 

copilului în cadrul grupului de prieteni şi a colegilor.  

  Facilitarea instituirii unei măsuri de protecţie pentru acei copii 

lipsiţi de grija unui adult, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

  Facilitarea obţinerii prestaţiilor prevăzute legal, de care copilul 

sau reprezentantul legal al acestuia pot beneficia. 

2. Dezvoltarea abilităţilor şi a comportamentelor pro-sociale 
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  Formarea de abilităţi de viaţă independentă cu scopul 

dezvoltării capacităţii de acomodare a copilului cu noul statut de ―adult‖ 

şi cu responsabilităţile implicite. 

  Facilitarea accesului la serviciile din comunitate. Informare şi 

suport pentru beneficiari, cu privire la resursele existente în comunitate 

şi la modul de accesare a acestora, în funcţie de dificultăţile cu care se 

confruntă. 

  Alternative de petrecere a timpului liber. Implicarea copiilor în 

activităţi de tip ―after-school‖ cu scopul dezvoltării comportamentelor 

pro-sociale. 

3. Ameliorarea conduitei şcolare 

  Meditaţii oferite pentru suplinirea sprijinului oferit de familie în 

procesul de educaţie şcolară. 

  Orientare şcolară - identificarea disciplinelor şcolare la care 

copilul întâmpină dificultăţi şi a metodelor de îmbunătăţire a 

performanţelor la aceste materii. 

  Orientare în carieră - îndrumarea vocaţională a copiilor, în 

special a celor din ani terminali, pentru continuarea studiilor. 

  Reintegrare şcolară pentru acei copii care au abandonat şcoala. 

4. Prevenirea comportamentelor de risc 

  Medierea relaţiilor dintre copil şi părinţi/persoane resursă 

precum şi a relaţiilor dintre copil şi instituţiile din comunitate pentru 

aplanarea şi soluţionarea conflictelor. 

  Activităţi de informare şi conştientizare pentru prevenirea 

delincvenţei juvenile pentru copiii ―singuri acasă‖ care pot dezvolta 

comportamente (pre)delincvente. 

 Activităţi de informare şi conşientizare pentru prevenirea 

exploatării prin muncă, a exploatării sexuale şi a traficului de copii [5, 

pag. 11-13]. 

Schimbările care apar în viaţa noastră ne aduc întotdeauna stres şi 

îngrijorare şi ne cer un grad înalt al capacităţii de adaptare, plecarea 

părinţilor la muncă în ţări străine este o astfel de situaţie pentru copii. Nu 

negăm faptul că despărţirea este grea şi pentru maturi deoarece se află 

într-o situaţie de impas cauzată de răspunsurile la întrebări de tipul: 

,,Cum să-i spun copilului că plec aşa ca să mă înţeleagă?‖, Când trebuie 

să vorbesc cu copilul meu despre plecare, acum sau în preajma 
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plecării?‖, ,,Cum să pregătesc copilul pentru a se putea descurca fără 

mine‖? 

În broşura ,,Copilul meu e singur acasă. Carte pentru părinţii 

care pleacă la muncă în străinătate‖ realizată de Centrul de Informare şi 

Documentare privind Drepturile copilului (CIDD) sânt formulate o serie 

de recomandări pentru această categorie de părinţi, printre care 

enumerăm [2, pag. 14-15]:  

1. Vorbiţi despre plecare cu mult timp înainte.  

2. Arătaţi copilului că înţelegeţi ce simte.  

3. Explicaţi copilului cum aţi ajuns la ideea de a pleca peste 

hotare.  

4. Nu vă impuneţi autoritatea.  

5. Alegeţi împreună strategiile de adaptare. 

Părinţii migranţi trebuie să acorde o atenţie deosebită menţinerii 

relaţiei cu şcoala, o instituţie care în societatea noastră continuă educaţia 

familială şi o desăvârşeşte. Părinţii trebuie să menţină relaţiile cu 

diriginţii de clasă pentru a fi la curent cu situaţia şcolară a copiilor şi a le 

demonstra acestora că sunt preocupaţi de rezultatele lor şcolare şi 

supravegheaţi. Drept urmare, profesorii şcolari sunt cei care pot preveni 

parţial unele carenţe ce ţin de deprivarea emoţională a discipolilor, 

constituind o reţea de sprijin şi îndeplinindu-şi misiunea de „părinte 

şcolar‖ [1, pag. 9].  

 Conchidem faptul că copiii din cadrul familiilor temporar 

dezintegrate  necesită o atenţie sporită  şi din partea educatorilor şi 

profesorilor care trebuie să fie participanţi activi în procesul de educaţie 

a tinerilor şi care trebuie să tranforme şcoala într-una prietenoasă tuturor 

categoriilor de copii. Prezenţa şi participarea activă a părinţilor în 

procesul educativ însă este indispensabilă pentru a asigura o dezvoltare 

armonioasă a copilului. Din păcate, pentru multe familii aceasta rămâne 

doar la nivelul de intenţie. 

Desigur, familia temporar dezintegrată prezintă particularităţi 

organizatorice şi funcţionale diferite faţă de modelul de familie 

tradiţională. Pentru fiecare dintre cei doi părinţi apar noi tipuri de 

solicitări, care determină schimbări în plan comportamental. 

Relaţionarea cu copiii capătă diverse configuraţii, diferite sînt şi efectele 

asupra procesului de creştere şi maturizare psihologică şi psihosocială a 

acestora. Trauma separării de părinţi se lasă resimţită la toate nivelurile 
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vieţii de familie. Fiind însă tot mai prezentă în cadrul arhitectonicii 

sociale, respectiva formă de familie trebuie să intre tot mai mult în 

atenţia tuturor agenţilor educaţionali în vederea conturării unui model de 

acţiune care să excludă efectele negative care se proiectează asupra 

personalităţii şi educaţiei tinerei generaţii. 
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COMUNICAREA ASISTENTULUI SOCIAL ÎN RELAŢIA  CU 

BENEFICIARUL 

 
Abstract: 

Communication is an essential aspect of the interaction between a social 

worker and the assisted person, representing a basic professional act for any 

specialist in this field. The main feature of the communication process is the 

social worker's ability to listen. A good communication in helping relationships 

includes both the ability to listen and to lead a discussion. 
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Problema valorificării potenţialului comunicativ al specialistului 

din domeniul asistenţei sociale se dovedeşte a fi semnificativă, 

rezolvarea ei necesitând cunoaşterea şi dezvoltarea unor deprinderi de 

facilitare a proceselor de comunicare, suficient de complexe şi 

performante pentru a se plia optim pe contexte sociale variate şi pe 

beneficiarii diferiţi ai asistenţei sociale [4, p.213]. 

Pentru un asistent social comunicarea reprezintă un aspect esenţial 

al interacţiunii dintre asistentul social şi asistat, fiind actul profesional 

elementar pentru orice profesionist din acest domeniu. 

Cei implicaţi în actul de comunicare se întâlnesc cu o serie de 

fenomene, care au alte efecte decât cele aşteptate, concretizate cel mai 

adesea în perturbarea procesului comunicării [6, p.63].   Printre cele mai 

semnificative fenomene perturbatoare ce intervin în procesul de 

comunicare, se pot enumera: blocajul, filtrajul şi distorsiunea.  

Blocajul comunicării constă în întreruperea completă, totală şi, 

uneori, permanentă a comunicării din diverse cauze, atât de natura 

obiectivă, materială, cât şi spiritual – psihologică.  

Filtrajul informaţiilor constă în aceea că se comunică (transmite) 

şi se preia (receptează) doar o parte dintre informaţiile deţinute. Filtrarea 

informaţiilor este întotdeauna voluntară, ţine de voinţa şi dorinţa 

participanţilor la actul de comunicare. Atât emiţătorul cât şi receptorul în 

procesul de comunicare apar şi în calitatea de filtru, prin care unele 

informaţii sunt lăsate să treacă, iar altele nu. De obicei sunt amplificate 

aspectele pozitive, reuşitele şi sunt diminuate aspectele negative sau 

greşelile.  

Distorsiunile informaţiilor sunt degradări involuntare sau 

voluntare ale mesajului în cursul transmiterii lui către receptor, de la o 

veriga la alta. In distorsiune trec aproape toate informaţiile, dar 

deformate, denaturate. Cu cât lanţul comunicării este mai lung, cu atât 

probabilitatea producerii unor distorsiuni este mai mare[2, p.56]. 

Comunicarea între asistent social şi beneficiar este îngreunată de 

bariere umane. Acestea sunt: 

 fizice (deficienţe verbale, acustice, amplasarea, lumina, temperatura, 

ora din zi, durata intîlnirii, etc); 
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 semantice (vocabular, gramatica, sintaxa, conotaţii emoţionale ale 

unor cuvinte); 

 determinate de factori interni (implicare pozitivă, implicare 

negativa); 

 frica; 

 presupuneri subiective; 

 agenda ascunsă; 

 diferenţele de percepţie (modul în care privim noi lumea este 

influenţat de experienţele noastre anterioare, astfel căpentru 

persoanele de diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, 

sex, temperamenteetc. vom avea alte perceptii şi vor recepta 

situaţiile în mod diferit); 

 concluzii grăbite (deseori vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim 

ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine); 

 lipsa de cunoaştere (este dificil să comunicăm cu cineva care are o 

educaţie diferită de a noastră); 

 lipsa de interes  a beneficiarului faţă de mesajul specialistului; 

 emoţii (emoţia puternică este raspunzătoare de blocarea aproape 

completă a comunicării); 

 personalitatea (nu numai diferenţele dintre tipurile de personalităţi 

pot cauza probleme,ci deseori comportamentul nostru influenteaza 

pe acela al partenerului comunicării) [5, p.36]. 

Nu întotdeauna asistentul social este capabil să influenţeze sau să 

schimbe personalitatea celuilalt dar cel putin, trebuie să fie pregătit să 

studieze propria persoană pentru a observa dacă o schimbare în 

comportament poate genera reacţii satisfacătoare. Aceasta reprezintă un 

act conştient ce presupune auzirea, înţelegerea, transformarea cuvintelor 

în sensuri, atribuirea de semnificaţie informaţiei care se procesează şi 

evaluarea informaţiei decodificate [7, p.41].  

Comunicarea dintre asistent şi beneficiar depinde de mai mulţi 

factori. Printre aceştia pot fi enumerate: personalitatea beneficiarului, 

experienţa sa anterioară, relaţiile cu ceilalţi (familie, prieteni, colegi, 

comunitate), pregătirea şcolară, nivelul intelectual, de sănătate 

(beneficiarul poate să fie o persoană integră sau care suferă de anumite 

boli mintale sau fizice). De asemenea sunt foarte importante în relaţia de 

ajutor şi caracteristicile personalităţii beneficiarului (ex. timiditatea) şi 
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baza legislativă a statului, regulile şi politica instituţiei în care asistentul 

social lucrează, atmosfera dar şi experienţa anterioară şi personalitatea 

asistentului social. 

Comunicarea nu înseamnă doar un simplu proces de transmitere şi 

receptare de mesaje, ci este o interacţiune socială, de aceea a şti să 

comunici înseamnă a şti să relaţionezi corect cu celălalt, relaţiile în care 

aprecierea, respectul şi încrederea reciprocă sunt de asemenea foarte 

importante. Aceasta înseamnă că şi atunci când nu suntem de acord cu 

opiniile, valorile, principiile celuilalt, când acestea nu sunt congruente 

cu ideile, valorile noastre, noi, ca şi asistenţi sociali profesionişti trebuie 

să respectăm beneficiarul. 

Desigur că şi particularităţile psiho-fizice ale participanţilor la 

comunicare pot reprezenta bariere în ceea ce priveşte comunicarea în 

relaţia de ajutor. Ne referim aici la expresivitate, tonalitate, gesturi, 

mimică, etc. [2, p.127]. 

În concluzie putem preciza că modalitatea în care se realizează 

comunicarea influenţează relaţia asistentului social cu asistaţii. O 

comunicare eficientă poate asigura un climat securizant, facilitator al 

intercunoaşterii, poate conferi asistaţilor un sens al implicării şi o 

recunoaştere a valorilor sale [1, p.94].  

Comunicarea eficace presupune stăpânirea anumitor abilităţi 

esenţiale. Iată câteva dintre cele mai importante tehnici şi abilităţi care 

stau la baza comunicării eficace: încrederea interpersonală, ascultarea 

activă, feedbackul, reformularea, formularea întrebărilor, comunicarea 

nonverbală şi consilierea nondirectivă [3, p.27]. Astfel, pentru o 

colaborare eficientă între asistent social şi beneficiar este necesar ca 

specialistul să dea dovadă de competenţe comunicative profesionale. 

Principala problemă pe care o presupune studiul comunicării în 

asistenţa socială este aceea a stabilirii conţinutului şi a mijloacelor prin 

intermediul cărora acesta este transmis. Cât priveşte conţinutul, de cele 

mai dese ori el este informaţional, afectiv-emoţional, motivaţional şi un 

conţinut volitiv. A comunica eficient cu ceilalţi printr-un mesaj 

înseamnă: să convingi, să poţi dezvolta afectivitatea şi personalitatea, să 

sesizezi şi să conştientizezi reacţiile, atitudinile şi modificările 

comportamentale ale receptorilor.  

În procesul comunicării veriga principală o reprezintă deprinderea 

asistentului social de a asculta. Aceasta reprezintă un act conştient ce 
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presupune auzirea, înţelegerea, transformarea cuvintelor în sensuri, 

atribuirea de semnificaţie informaţiei care se procesează şi evaluarea ei.   

O bună comunicare în relaţiile de ajutor vizează atât capacitatea 

de a asculta, cât şi abilităţile de a conduce o discuţie. Pentru ca aceasta 

să se poată realiza, este absolut  necesar ca asistentul social să asculte 

activ, să înţeleagă mesajul transmis de interlocutor, să interpreteze corect 

limbajul nonverbal şi să susţină conversaţia. Or, asistentul social ascultă 

cu atenţie şi înţelegere, se autoanalizează, este conştient de perturbaţiile 

din comunicare şi le reduce, este interactiv cu beneficiarul, oferă 

feedback; conştientizează limbajul corporal propriu şi al celorlalţi, 

manifestă empatie, transmite căldură umană, analizează şi sintetizează 

informaţia; explică cu răbdare şi claritate, are deprinderi în redactarea 

scrisă şi orală a mesajelor. 

Putem afirma că comunicarea cu beneficiarii poate deveni 

eficientă dacă asistenul social va manifesta competenţă  în posedarea 

cunoştinţelor  strategice, abilităţilor şi capacităţilor cu care el este 

capabil să construiască o asemenea comunicare. 
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IMPACTUL ADAPTĂRII ŞCOLARE ASUPRA REUŞITEI 
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Abstract: 
 The article given the problem of adapting school and school students 

scoring at small school age.  Psycho-pedagogical research study presents the 

final diagnosis and level of school education and successful adaptation to 

school age students through uni small presentation program for the purpose of 

psycho-school students adaptability to small schoolchildren who would 

leverage to obtain the winning school. 
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Şcoala, fiind unul dintre cei mai importanţi factori de educare şi 

formare a personalităţii copilului şi a viitorului adult ce poartă 

răspunderea realizării pregătirii sale, astfel încât fiecare din acesta să se 

poată adapta condiţiilor mereu schimbătoare ale mediului înconjurător.  

 Intrarea elevului în şcoală constituie un moment crucial în viaţa 

sa, dat  fiind ,,statutul” şi ,,rolul‖ de elev, natura relaţiilor cu adulţii şi cu 

colegii, noutatea condiţiilor de activitate şi, în special, specificul 

învăţării, care prezintă o activitate deosebit de complexă ce angajează cu 

sine întreaga sferă a vieţii sale psihice şi fizice. E cert faptul că, 

adaptarea şcolară este mai rezultativă în cazul în care educabilul este 

monitorizat de către un cadrul didactic competent şi obţinerea reuşitei, în 

general, şi a reuşitei şcolare, în special, devine mai eficientă. În acest 

sens, adaptarea şcolară devine o condiţie prioritară a reuşitei elevilor de 

vârstă şcolară mică.  

În literatura de specialitate se atestă numeroase interpretări ale 

fenomenului de adaptare şcolară. Din multitudinea de abordări ştiinţifice 
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ale conceptului dat ţinem să ilustrăm opinările cele mai relevante pentru 

cercetarea noastră. 

Conform Dicţionarului de psihologie noţiunea de „adaptare‖ ( l. 

engleză –„adaption‖, „adjustement‖, l. franceză – „adaptation‖, l. 

germană–„anapassung‖) reprezintă reacţia/conduita sau comportamentul 

ce pune organismul şi activitatea psihică ce-l caracterizează social în 

repliere suplă la condiţiile variabile şi numeroase ale mediului în care 

acesta trăieşte (acomodare), capacitatea psihicului de a se modifica în 

raport cu schimbările intervenite în condiţiile sale de viaţă, devenind apt 

de a îndeplini funcţiile şi obiectivele sale (asimilare) [6, p. 48-49].  

Specificul adaptării şcolare înglobează, mecanismele adaptării 

relaţionale cu mecanismele adaptării pedagogice sau instrucţionale, 

acestea din urmă fiind definite ca „răspuns adecvat al elevului la 

exigenţele de ordin instructiv, respectiv, disponibiliatatea acestuia de a-

şi însuşi informaţiile transmise şi de a le operaţionaliza într-un mod 

eficient, creativ‖ [2, p.55].  

În viziunea lui S. Cristea, adaptarea şcolară reprezintă un proces 

complex proiectat şi dirijat de profesor în vederea realizării unor 

raporturi optime între elev şi mediul educativ/didactic. Potrivit 

cercetătorului S. Cristea, din punct de vedere psihologic, adaptarea 

şcolară marchează tendinţa de echilibru necesar între procesele de 

asimilare şi cele de acomodare, tendinţă realiazată, în mod obiectiv, la 

nivelul interacţiunii permanente existente între om şi realitate [5, p.11].   

Autorii C. Aurelia şi A. Vasilescu menţionează faptul că 

adaptarea şcolară implică acţiunea de modificare, de ajustare, de 

transformare a copilului pentru a deveni „apt pentru‖ (şcoală), „capabil 

de‖ (a face faţă cerinţelor instructiv-educative) şi de a fi „compatibil‖ 

(sub aspectul disponibilităţilor bio-psiho-sociale), „în acord cu‖ 

(normele şi regulile pretinse de programa şcolară) pentru dobândirea cu 

succes a „statutului‖ şi „rolului‖ de elev [3, p. 9-10].  

        În acestă ordine de idei, adaptarea şcolară reprezintă procesul 

de realizare a echilibrului între personalitatea în evoluţie a elevului pe 

parcursul formării sale multilaterale şi, exigenţele ascendente ale 

anturajului în condiţiile asimilării conţinutului informaţional, în 

conformitate cu propriile disponibilităţi şi a acordării la schimburile 

calitative şi cantitative ale ansamblului normelor şi valorilor proprii 
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sistemului de învăţare ce devine o condiţie importantă  a reuşitei elevilor 

de vârstă şcolară mică. 

În opinia lui E. Berezovschi, reuşita şcolară desemnează 

adaptarea elevului la cerinţele şcolare, echilibrarea cu aceste cerinţe. În 

dependenţă de mărimea corelaţiei dintre cerinţele programei şi 

performanţele elevilor, reuşitele şcolare pot fi mai înalte sau mai 

scăzute. În succesul şcolar corelează satisfacţia în muncă şi cu 

performanţa: elevii satisfăcuţi de şcoală, de profesori, de aprecierile 

acestora sunt, de obicei, printre cei care obţin performanţe şcolare 

superioare [1, p.23]. 

Deci, adaptarea şcolară este o condiţie de bază a reuşitei elevilor 

de vârstă şcolară mică. Dorinţa de a confirma acest lucru ne-a condus 

spre realizarea unei cercetări în care se include experimentul 

psihopedagogic.  

Problema de cercetare: care este impactul adaptării şcolare asupra 

reuşitei elevilor de vârstă şcolară mică. 

Obiectul cercetării: procesul adaptării şcolare a elevilor de vârstă 

şcolară mică. 

Scopul cercetării: fundamentarea, elaborarea şi aprobarea 

experimentală  a unui program psihopedagogic de adaptare  şcolară care 

ar eficientiza  obţinerea reuşitei  elevilor de vîrstă şcolară mică.  

Ipoteza cercetării: reuşita elevilor de vârstă şcolară  mică ar spori 

eficient dacă se vor respecta următoarele condiţii psihopedagogice: 

intervenţiile educaţionale ce vizează adaptarea  copiilor către şcoală ar fi 

sistematice, consecvente şi continue; influenţele educaţionale  asupra 

copiilor  ar avea caracter holistic (integral); individualizarea şi 

diferenţierea ar fi principiul prioritar al activităţilor educaţionale  

orientate spre adaptare şcolară.  

Obiectivele cercetării: 

1. Analiza surselor psihopedagogice privind adaptarea şcolară şi 

reuşita şcolară; 

2. Definirea conceptelor de adaptare şcolară, maturitate şcolară, 

inadaptare şcolară, reuşită şcolară, succes şi insucces şcolar, 

randament şcolar; 

3. Determinarea nivelului iniţial de adaptare şi reuşită şcolară a elevilor 

de vârstă şcolară mică; 
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4. Fundamentarea, elaborarea şi implementarea experimentală a 

programului psihopedagogic axat pe adaptarea şcolară în scopul 

obţinerii reuşitei şcolare la elevii de vîrstă şcolară mică; 

5. Analiza rezultatelor experimentale şi deducerea concluziilor. 

     Pentru cercetarea experimentală au fost selectate 2 clase de 

subiecţi: clasa  de control alcătuit din 32 subiecţi (elevii clasei a I-a ,,C‖) 

şi clasa experimentală, constituit din 31 subiecţi (elevii clasei a I-a ,,V‖)  

reprezentând elevii din  Grădiniţa-şcoala primară nr. 120, mun Chişinău. 

Astfel, în cercetarea noastră în scopul diagnosticării nivelului 

iniţial de adaptare şcolară a elevilor de vârstă şcolară mică din lotul de 

control şi lotul experimental am luat ca bază cele 3 dimensiuni ale 

adaptării: maturitatea şcolară; dimensiunea motivaţională; dimensiunea 

socială. 

Obiectivele înaintate la etapa de constatare a experimentului 

psihopedagogic au vizat: 

1. Determinarea nivelului iniţial de adaptare şi reuşită şcolară a elevilor 

de vârstă şcolară mică. 

2. Analiza şi interpretarea rezultatelor experimentale. 

Pentru realizarea acestor obiective am utilizat următoarele 

metode: testarea, testul sociometric, experimentul psihopedagogic (de 

constatare şi formare), prelucrarea şi interpretarea statistică a rezultatelor 

experimentale. 

În funcţie de indicatorii anterior enunţaţi în vederea diagnosticării 

nivelului maturităţii şcolare a elevilor de vârstă şcolară mică am selectat 

din literatura psihopedagogică şi am aplicat următoarele metodici: ,,Kern 

– Jirasek‖, „Căsuţa‖ (Н.И. Гуткина)  „Dictarea grafică‖(Д.Б. 

Эльконин). 

Rezultatele obţinute privind diagnosticarea nivelului maturităţii 

şcolare a elevilor de vârstă şcolară mică la subiecţii din lotul de control 

şi lotul experimental (etapa de constatare) au fost transpuse în tabele şi 

reprezentate în diagrame: metodica Kern – Îyrasek (vezi Tabelul nr.1; 

Diagrama nr.1), metodica „Căsuţa‖ (vezi Tabelul nr.2; Diagrama nr.2) 

şi metodica „Dictarea grafică‖ (vezi Tabelul nr.3; Diagrama nr.3). 
Tabelul 1. Prezentarea statistică a rezultatelor metodicii  

Kern – Îyrasek (etapa de constatare) 
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 Înalt Mediu Scăzut 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Clasa de control 14 48,27 15 51,73 0 0 

Clasa 

experimentală 
11 37,93 15 51,73 3 10,34 

 

 
Diagrama nr.1 
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Diagrama nr.1. Prezentarea grafică a rezultatelor metodicii Kern – 

Îyrasek  (etapa de constatare) 

Astfel, analizând rezultatele obţinute în urma aplicării metodicii 

Kern - Îyrasek observăm că în clasa de control la nivel înalt s-au plasat 

14 elevi (48,27 %), la nivel mediu 15 elevi (51,73%) şi la nivel scăzut 

nici-un elev (0%). În clasa experimentală, la nivel înalt s-au plasat 11 

elevi (37,93%), la nivel mediu avem aceeaşi situaţie ca la clasa de 

control – 15 elevi (51,73%) şi la nivel scăzut s-au plasat 3 elevi 

(10,34%). 
Tabelul 2. Prezentarea statistică a rezultatelor metodicii „Căsuţa” 

(etapa de constatare) 

 Înalt Mediu Scăzut 

Nr. % Nr. % Nr. % 
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Clasa  de 

control 
4 14,28 21 75 3 10,71 

Clasa 

experimentală 
4 13,79 25 86,20 0 0 

 
Diagrama nr.2 

 

Diagrama nr. 2. Prezentarea grafică a rezultatelor metodicii „Căsuţa” 

(etapa de constatare) 

Analizând rezultatele obţinute, în urma aplicării metodicii „Căsuţa‖, 

observăm că în clasa de control la nivel înalt s-au plasat 4 elevi (14,28 

%), la nivel mediu 21 elevi (75 %) şi la nivel scăzut 3 elevi (10,71 %). 

Însă clasa experimental  atestă următoarele rezultate: la nivel înalt s-au 

plasat 4 elevi (13,79 %), la nivel mediu 25 de elevi (86,20 %) şi la nivel 

scăzut s-au plasat 0 elevi (0 %). 
Tabelul 3. Prezentarea statistică a rezultatelor metodicii „Dictarea 

grafică”(etapa de constatare) 

 Înalt Mediu Mai jos de 

mediu 

          

Scăzut 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Clasa de control 20 71,42 4 14,28 3 10,71 1 3,57 
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Diagrama nr. 3 

 
Diagrama nr. 3. Prezentarea grafică a rezultatelor metodicii 

„Dictarea grafică” (etapa de constatare) 

Astfel, analizând rezultatele obţinute, în urma aplicării metodicii 

„Dictarea grafică‖, observăm că în clasa de control la nivel înalt s-au 

plasat 20 elevi (71,42 %), la nivel mediu 4 elevi (14,28 %), la nivel mai 

jos de mediu 3 elevi (10,71 %) şi la nivel scăzut 1 elev (3,57%). În clasa 

experimentală, la nivel înalt s-au plasat 20 elevi (68,96 %), la nivel 

mediu 5 elevi (17,24 %), la nivel mai jos de mediu 3elevi (10,34 %) şi la 

nivel scăzut s-a plasat 1 elevi (3,44 %). 

 Pentru  diagnosticare dimensiunii motivaţionale a elevilor de 

vârstă şcolară mică am selectat din literatura psihopedagogică şi am 

aplicat testul „Motivaţia şcolară‖. Nivelul diagnosticării dimensiunii 

motivaţionale a elevilor de vârstă şcolară mică la subiecţii din lotul de 

control şi lotul experimental (etapa de constatare) au fost transpuse în 

tabele şi reprezentate în diagrame (vezi Tabelul nr.4; Diagrama nr.4). 
 

Tabelul nr. 4. Prezentarea statistică a rezultatelor metodicii „Motivaţia 

şcolară” (etapa de constatare) 

 Înalt Bun Pozitiv Jos Negativ 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Clasa 

experimentală 

20 68,96 5 17,24 3 10,34 1 3,44 
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Clasa 

de control 

8 28,57 8 28,57 9 32,14 3 10,71 0 0 

Clasa 

experimentală 

12 41,38 8 27,58 6 20,69 3 10,34 0 0 

 

Diagrama nr. 4 

 
Diagrama nr. 4. Prezentarea grafică a rezultatelor metodicii 

„Motivaţia şcolară” (etapa de constatare) 

Astfel, analizând rezultatele obţinute, în urma aplicării metodicii 

„Motivaţia şcolară‖, observăm că în clasa de control la nivel înalt s-au 

plasat 8 elevi (28,57 %), la nivel bun 8 elevi (28,57 %), la nivel pozitiv 9 

elevi (32,14 %), la nivelul jos 3 elevi (10,71 %) şi la nivel negativ nici-

un elev (0%). În clasa experimentală, la nivel înalt s-au plasat 12 elevi 

(41,38 %), la nivel bun 8 elevi (27,58 %),la nivel pozitiv – 6 elevi 

(20,69%), la nivel jos – 3 elevi (10,34 %) şi la nivel negativ nici-un elev 

(0%). 

În scopul diagnosticării dimensiunii sociale la elevii de vârstă 

şcolară mică, am selectat din literatura de specialitate şi am aplicat testul 

sociometric, iniţiat de către sociologul american J. L. Moreno, care 

presupune realizarea mai multor etape. Astfel, am realizat matricea 

sociometică pentru clasa experimentală, sociograma colectivă pentru 

clasa experimentală, matricea sociometrică pentru clasa de control şi, 

respectiv,  sociograma colectivă pentru clasa de control.  
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Datele obţinute privind diagnosticare dimensiunii sociale la elevii 

de vârstă şcolară mică din lotul de control şi lotul experimental (etapa de 

constatare) sunt transpuse în tabele şi reprezentate în diagrame (vezi 

Tabelul nr.5; Diagrama nr.5). 
Tabelul nr. 5. Prezentarea statistică a rezultatelor tehnicii 

sociometrice (etapa de constatare) 

 Liderii Preferaţii Integraţii Izolaţii 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Clasa de 

control 

3 9,37 7 21,87 20 62,5 2 6,25 

Clasa 

experimentală 

4 12,9 4 12,9 20 64,51 3 9,68 

 
Diagrama nr. 5 

 
Diagrama nr. 5. Prezentarea grafică a rezultatelor tehncii 

sociometrice (etapa de constatare) 

În vederea diagnosticării nivelului iniţial al reuşitei şcolare a 

subiecţilor implicaţi în experimentul psihopedagogic, am selectat şi 

codificat notele obţinute de subiecţii din clasa de control şi clasa 

experimentală de la sfârşitul primului semestru de studii conform 

calificativelor în  baza Codului Educaţiei al Republicii Moldova. Astfel, 

în articlolul 16.(4), se menţionează că evaluarea rezultatelor învăţării, la 

toate nivelurile de învăţămînt,  se face cu note de la „10‖ la „1‖ şi, după 
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caz,  cu calificativele „excelent‖, „ foarte bine‖, „bine‖, „satisfăcător‖, 

„nesatisfăcător‖, „admis‖, „respins‖ sau prin descriptori [4].   

Rezultatele obţinute privind diagnosticare nivelului iniţial al 

reuşitei şcolare la elevii de vârstă şcolară mică din clasa de control şi 

clasa experimentală sunt transpuse în tabelul de mai jos şi reprezentate 

în diagramă (vezi Tabelul nr.6; Diagrama nr.6). 
Tabelul nr. 6. Prezentarea statistică a nivelului iniţial al reuşitei şcolare 

(etapa de constatare) 

 

 Excelent Foarte 

bine 

Bine Satisfăcă

tor 

Nesatisfăcă

tor 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Clasa 

de control 

4 12,

5 

13 40,

62 

11 34,

37 

4 12,

5 

0 0 

Clasa 

experimen

tală 

6 19,

35 

15 48,

39 

7 22,

58 

3 9,6

8 

0 0 

Diagrama nr. 6 

 

 
Diagrama nr. 6. Prezentarea grafică a nivelului iniţial al reuşitei 

şcolare (etapa de constatare) 

Astfel, analizând rezultatele obţinute privind nivelul reuşitei 

şcolare a subiecţilor implicaţi în cercetare la etapa de constatare a 

experimentului psihopedagogic, observăm că în clasa de control o 
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reuşită excelentă o au  4 elevi (12,5 %), reuşită foarte bună – 13 elevi 

(40,62 %), reuşită bună – 11 elevi (34,37 %), reuşită satisfăcătoare – 4 

elevi (12,5 %) şi o reuşită nesatisfăcătoare 0 elevi (0 %).  

În clasa experimentală rezultatele atestă că: la nivel excelent s-au 

plasat 6 elevi (19,35 %), la nivel foarte bun 15 elevi (48,39 %), la nivel 

bun – 7 elevi (22,58 %), o reuşită satisfăcătoare au – 3 elevi  (9,68 %) şi 

nesatisfăcătoare nici-un elev (0 %). 

Cercetările realizate ne confirmă faptul că adaptarea şcolară a 

elevilor de vîrstă şcolară mică contribuie în mare măsură la obţinerea 

reuşitei şcolare. Implicarea elevilor de vârstă şcolară mică în cadrul 

activităţilor educaţionale va contribui eficient la optimizarea procesului 

de adaptarea a acestora la mediul educaţional din şcoală şi, totodată, va 

conduce la avertizarea instaurării fenomenului de inadaptare şcolară.   

Astfel, se impune necesitatea elaborării unui program 

psihopedagogic în scopul adaptabilităţii şcolare a elevilor de vârstă 

şcolară mică care ar eficientiza obţinerea reuşitei şcolare. 
Program psihopedagogic axat pe adaptarea şcolară  în vederea 

obţinerii reuşitei şcolare la elevii de vîrstă şcolară mică 

 
Nr. Tipuri de 

activităţi 

Tematica Obiectivele Conţinuturile 

1 Proiect 

didactic  

 

Pregătirea 

ghiozdanului 

Dezvoltarea 

atitudinii 

pozitive faţă 

de şcoală, 

rechizite 

şcolare. 

 

- Stabilirea contactului între 

participanţii grupului prin 

intermediul exerciţiului „Cum este 

palma vecinului‖; 

- Analiza de către şcolari a 

povestirii 

terapeutice„Ghiozdanul‖, în baza 

unor întrebări; 

- Analiza de către şcolari a 
conţinutului unui ghiozdan al 

elevului şi îndeplinirea unei fişe  

„Şcolar sunt eu‖, în vederea 

diferenţierii noului rol de elev faţă 

de preşcolar; 

- Schimbul de opinii şi formularea 

concluziilor cu următorul început: 

„Sunt şcolar, pentru că....‖. 

2. Masă 

rotundă 

Regulile 

şcolare – 

cheia către o 

Cunoaşterea 

regulilor 
- Stabilirea contactului între 

participanţii grupului şi sporirea 

motivaţiei şcolare prin jocul 
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 reuşită mai 

bună 

şcolare; 

Dezvoltarea 

competen-

ţelor 

comunicati-ve. 

„Activităţile şcolare preferate‖; 

- Aşezarea în formă de cerc, 

audierea poveştii „Regulile 

şcolare‖ şi discutarea în vederea 

stabilirii importanţei şi necesităţii 

regulilor în şcoală; 

- Exerciţiul „Recunoaşte regula‖ cu 
scopul de consolidare a 

cunoştinţelor.Încheierea discuţiilor 

în baza următorului început de 

frază: „ Astăzi am învăţat...‖. 

3. Seminar 

teoretico-

practic 

 

Dificultăţile 

şcolare 

Dezvoltarea 

abilităţilor de 

rezolvare a 

problemelor 

şcolare 

- Stabilirea contactului între 
participanţii grupului, prin 

intermediul exerciţiilor 

„Complimentele‖, „Ce s-a 

schimabat?‖. 

- Realizarea reflecţiilor asupra 

poveştii „Leneşul‖ 

- Ascunderea „imaginară‖ a lenei 

după un zid. 

- Realizarea concluziilor în baza 
următorului început de frază: Sunt 

harnic când...‖. 

4. Training 

„Adapta-

rea şcolară 

versus 

reuşita 

şcolară‖ 

1.Şcoala mă 

face 

responsabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

atitudinii 

pozitive faţă 

de şcoală 

 

Stabilirea 

importanţei 

îndeplinirii 

sistematice şi 

independente 

a temei pentru 

acasă. 

- Desenarea, în imaginea palmei 

sale, şcolii, în vederea 

sensibilizării copilului faţă de 

şcoală. 

- Conştientizarea necesităţii 
îndeplinirii temei pentru acasă de 

către elev, în baza analizei poveştii 

audiate „Tema pentru acasă‖. 

- Realizarea exerciţiului „Gândim şi 

rezolvăm‖ cu scopul formării 

deprinderii de a îndeplini tema 

pentru acasă 

- Organizarea exerciţiul „Mâini 

vorbitoare‖ pentru a apropia psiho-

emoţional elevii, prin intermediul 

comunicării nonverbale. 

Formularea concluziilor. 
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2. În lumea 

ştiinţelor 

 

Dezvoltarea 

dimensiunii 

motivaţio-nale 

de a învăţa 

bine la toate 

discplinele 

şcolare 

- Discutarea în baza unor imagini, 

curiozităţi ce reprezintă o 

activitatea din cadrul disciplinei: 

matematica, limba română, 

ştiinţele naturii, educaţia plastică. 

- Realizarea lucrului în echipă, pe 
centre, în vederea elaborării unui 

poster. 

- Prezentarea posterilor şi analiza 

lor.  

- Argumentarea necesităţii de a 

învăţa bine la fiecare discplină. 

 

În cheia celor expus mai sus putem concluziona faptul că, 

adaptarea şcolară şi, respectiv, reuşita şcolară se realizează eficient în 

cazul organizării sistematice şi continue  a intervenţiilor educaţionale 

adecvate. Procesul de adaptarea şcolară a elevilor influenţează în mare 

măsură obţinerea reuşitei şcolare în cazul în care influenţele 

educaţionale  asupra elevilor  au  caracter holistic (integral). Eficacitatea 

adaptării şcolare şi reuşitei elevilor de vârstă şcolară  mică  sporeşte în 

cazul în care acţiunile educaţionale sunt racordate la particularităţile de 

vîrstă şi individuale ale elevilor. 
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română 

Grădiniţa nr. 9, or. Comrat 

Republica Moldova  

 

PROCESUL DE ÎNVĂŢARE A LIMBII ROMÂNE DE 

CĂTRE PREŞCOLARI: PROVOCĂRI ŞI REZULTATE 

 

Abstract: 
 Educational process in the Romanian language by preschoolers: 

challenges and results. The interest for learning and knowing more languages 

is determined by the realities the contemporary world. Globalization, the 

importance of multilingualism, increasing the chances of individuals to benefit 

from opportunities provided by the above-mentioned phenomena, and the need 

for such a world to be formed and educated people that accept other cultures, 

to exist in the future, tolerance and effort understanding those who are 

different, it is the last alternative that provides progress and prosperity of 

human community. Therefore in UTA Gagauzia increasing attention is given of 

studing Romanian language, starting at preschool age. 

 

Interesul pentru învăţarea şi cunoaşterea mai multor limbi este 

determinat de realităţile lumii de astăzi şi anume: globalizare, importanţa 

multilingvismului sporirea şanselor individului de a beneficia de 

oportunităţile oferite de fenomenele menţionate, precum şi necesitatea ca 

într-o asemenea lume să fie formaţi şi educaţi oameni care acceptă că 

există şi alte culturi şi pentru a exista, în viitor, toleranţa şi efortul de 

înţelegere a celor care sunt diferiţi este singura alternativă care asigură 

progresul şi prosperitatea comunităţii omeneşti. De aceeaşi în UTA 

Găgăuzia tot mai mare atenţie se acordă studierii limbii române, 

începînd de la vîrsta preşcolară. Limba română este limba de stat a 

Republicii Moldova, însăîn UTA Găgăuzia limba de stat nu este 

cunoscută de majoritatea locuitorilor, ceea ce deja ar trebui să fie 

schimbat, şi începutul schimbărilor se face încă din vîrsta preşcolară. 

Copilăria a fost şi este recunoscută, ca o perioadă unică, distinctă 

faţă de alte perioade ale dezvoltării. Perioada preşcolară este cea mai 

bogată în experienţe de învăţare, pe care se clădeşte evoluţia ulterioară a 

copilului. Copiii îşi construiesc propria modalitate de înţelegere a lumii. 

Ei învaţă interacţionînd cu adulţii, cu copiii şi mediul înconjurător, 
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corelînd noile experienţe cu ceea ce deja au înţeles. Adulţii trebuie să 

ofere materiale, sprijin, ghidarea copilului pentru a asigura valorificarea 

oportunităţilor de învăţare. 

Din experienţa, grădiniţelor din Găgăuzia activitatea în instituţiile 

preşcolare nu trebuie să vizeze numai achiziţionarea unor cunoştinţe ci şi 

formarea unor abilităţi şi capacităţi, instrumentare fundamentale 

dezvoltării personalităţii. Păstrarea echilibrului permanent între 

activităţile intelectuale, cele de dezvoltare psiho-motrică şi ale 

limbajului constituie premiza dezvoltării nucleului de individualitate şi 

expresie personală, creativă a copilului. Mediul educaţional din 

grădiniţă, amenajarea lui corespunzătoare, pe arii de stimulare, centre de 

interes, constituie o formă de stimulare a independenţei de alegere şi 

acţiune împletită cu sprijinirea relaţiilor interpersonale. 

Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul 

preşcolar 

Specificul activităţilor de educare a limbajului în grădiniţă este 

determinat de trei factori: 

 Idealul educaţional; 

 Particularităţile de vârstă ale copiilor; 

 Caracteristicile limbajului. 

Idealul educaţional – (idealul pedagogic) – reprezintă modelul 

după care trebuie formatorice copil, orice tânăr, cu ajutorul educaţiei. 

Idealul educaţional este expresia aspiraţiilorsocietăţii. Curriculumul-

preşcolar trasează următoarele obiective ale idealului educaţional: 

 Asigurarea dezvoltării normale şi depline a copiilor preşcolari, prin 

valorificareapotenţialului fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând cont de 

ritmul propriu, de nevoile saleafective şi de activitatea sa 

fundamentală – jocul; 

 Dezvoltarea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu 

ceilalţi copii şi cu adulţii,capacitatea sa de socializare; 

 Stimularea copilului preşcolar pentru dobândirea cunoştinţelor, 

capacităţilor şiaptitudinilor necesare activităţilor viitoare în şcoală şi, 

apoi, în societate. 

Învăţământul preşcolar constituie: 

 Prima formă de instruire şi educare organizată, sistematică şi 

competentă; 

 Prima formă organizată de socializare a copilului; 
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 Condiţii optime pentru copiii de a se manifesta în mod activ, dirijaţi 

permanent de cadrespecializate. 

În toate activităţile desfăşurate în grădiniţă: activităţi comune, 

activităţi la alegerea copiilor, activităţi recreative şi de relaxare, activităţi 

de dezvoltare şi exersare aaptitudinilor individuale, activităţi 

recuperatorii, etc., copiii realizează achiziţii cognitive, îşiformează 

deprinderea de a acţiona la comandă, de a stabili relaţii de cooperare cu 

educatoarea şi cu ceilalţi copii, îşi dezvoltă capacitatea de a comunica 

verbal şi nonverbal, îşi formeazădeprinderi intelectuale şi motrice.  

Din punctul de vedere al lărgirii orizontului cognitiv şi afectiv al 

copilului, grădiniţa 

contribuie la: 

 Dezvoltarea capacităţilor senzoriale şi perceptive prin reprezentările 

memoriei şi aleimaginaţiei; 

 Perceperea realităţii pe căi emoţionale şi imaginative; 

 Dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi copii, cu mediul natural şi social; 

 Dezvoltarea receptivităţii la acţiunile adulţilor întîi prin imitare, apoi 

prin transpunere înjoc a comportamentului şi acţiunilor acestora, 

mergând până la participarea lor laactivităţile adulţilor; 

 Dezvoltarea motricităţii şi a senzorial-perceptivităţii; 

 Creşterea atenţiei a cărei concentrare sporeşte de la 5-7 minute la 

preşcolarul mic, la 15-20 

 minute la preşcolarul din grupa mijlocie şi la 40-45 de minute la 

preşcolarul mare în joc, 

 audiţii sau vizionări de filme, teatru pentru copii, etc. 

Jocul – este activitate fundamentală la vârsta preşcolară şi se 

realizează fără nici un scop,ca plăcere gratuită. De la jocul legat de 

obiecte la vârsta preşcolară mică, încet se ajunge la 

jocul cu subiect şi cu rol, care presupune adaptare la rol şi la 

parteneri, la regulile jocului. 

Jocul rămâne o preocupare principală şi la şcolarul mic, dar este 

mai complex, are anumite 

funcţii, ca: 

 Funcţie formativă; 

 Funcţie de relaxare; 

 Funcţie de adaptare la activitatea de învăţare; 
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 Funcţie de dezvoltare psiho-motrică; 

 Funcţie de satisfacere a trebuinţelor de activitate. 

Conduita verbală şi afirmarea personalităţii fac progrese prin 

dezvoltarea capacităţii de exprimare verbală: 

 Creşte volumul vocabularului activ; 

 Se manifestă intens limbajul situaţional; 

 Se exersează structurile gramaticale corecte ale limbii. 

Deşi în perioada şcolară mică activitatea predominantă este 

învăţarea, jocul constituie o necesitate fundamentală şi în această etapă. 

Capătă însă pondere jocul didactic, care contribuie la: 

 Dezvoltarea spiritului de echipă; 

 Dezvoltarea spiritului de observaţie; 

 Dezvoltarea atitudinii critice şi autocritice; 

 Dezvoltarea voinţei; 

 Dezvoltarea unor trăsături morale ca: perseverenţa, hărnicia, 

cinstea, dreptatea, etc. 

Perspectiva interdisciplinară a învăţământului preşcolar. 

Interdisciplinaritatea nu exclude graniţele disciplinare, ci dimpotrivă: 

 Impune redimensionarea graniţelor disciplinare; 

 Presupune o concepţie interdisciplinară şi un sistem de 

organizare flexibil; 

 Solicită planuri de învăţământ interdisciplinare; 

 Impune o metodologie specifică interdisciplinarităţii; 

 Cere cadre didactice cu formaţiune interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea nu complică procesul instructiv, ci duce la 

adâncirea şi extinderea conexiunilor dintre discipline. Activităţile 

interdisciplinare au un profund caracter formativ,contribuind la formarea 

unei noi atitudini faţă de cunoaştere. Copiii încep să cunoască viaţa şi 

lumea sub aspectele lor variate prin transferul cunoştinţelor. Învăţarea 

interdisciplinară contribuie la: 

 Cultivarea atitudinilor creative; 

 Dezvoltarea flexibilităţii gândirii; 

 Dezvoltarea sensibilităţilor copiilor; 

 Însuşirea tehnicilor de cunoaştere ştiinţifică în perspectiva 

educaţiei şi autoeducaţieipermanente. 
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În mod special în primii 3 ani de viaţă se pun bazele gîndirii, 

limbajului, imaginaţiei, atitudinii, aptitudinilor şi altor asemenea 

caracteristici. In consecinţa, ar fi păcat să nu folosim capacitatea 

innascută a copiilor de a învăţa în aceşti ani vitali, cînd însuşirea unei a 

doua limbi este la fel de uşoară ca şi prima. De vreme ce 50% din 

abilitatea de a învăţa se dezvoltă în primii ani de viaţăşi alţi 30% pînă la 

implinirea vîrstei de 8 ani, educţtia timpurie, sub forma creşelorşsi 

grădiniţelor, au oportunitatea de a incuraja învăţarea şi dezvoltarea 

precoce. Asta nu înseamnă ca 50-80% din inteligenţa, inţelepciunea sau 

cunoştinţele unui individ se formează în copilăria timpurie, ci că în 

primii ani de viaţă copiii îşi dezvoltă principalele căi de învăţare: 

învăţare prin văz, auz, gust, simţ, miros şi prin a face. Mai tîrziu iî viaţa, 

tot ceea ce învaţă un individ evoluează din informaţia acumulată în 

aceşti primii ani de viaţă.Prin structura şi scopul său, învăţământul 

preşcolar favorizează şi permite activităţiinterdisciplinare la toate 

formele de organizare ale acesteia. 

În activităţile de educare a limbajului (povestire, lectură după 

imagini, convorbiri,) se folosesc conţinuturi specifice diferitelor 

domenii.  

În cadrul grădiniţei de copii numărul 9 din Comrat în anul 2010 au 

fost deschise două grupe cu studiere aprofundată a limbilor română şi 

găgăuză. Studierea acestor limbi se desfăşoara în zilele separate: într-o zi 

educătoarea discută cu copiii doar în limba română, iar a doua zi doar în 

limba găgăuză. Copii foarte bine însuşeau deoarece ei sau programat că 

dacă e doamna elena înseamnă că ei vorbeau şi se adresau în limba 

română, şi respectiv dacă era doamna Olga ei comunicau în limba 

găguză. Penru copii care frecventau grupele respective a fost creat un 

mediu favorabil penrtu învăţare, bogat prin jocuri/ materiale didactice. A 

fost creat parteneriat între grădiniţă şi părinţi, părinţii finnd cointeresaţi 

şi mulţumiţi că copiii lor au oportunitatea de a învăţa limba română şi 

limba găgăuză.  

 La debutul studiului limbii române în grădiniţă Nr. 9 m. Comrat, 

au fost avute în vedere două perspective asupra planificării şi organizării 

activităţilor: 

 abordarea bazată pe subiect – predarea – învăţarea se concentra 

pe scopurile propuse, referitoare la achiziţiile copiilor (practica în 
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utilizarea limbii), nu numai pe conţinutul informaţional 

(asimilarea unor noţiuni de vocabular); 

 integrarea predării limbii în activităţile zilnice ale copiilor, în 

special în cadrul rutinelor, sub forma „duşurilor lingvistice‖- 

„language shower‖ . 

Utilizind abordarea bazată pe subiect copilul se află în centrul 

procesului de învăţare: 

 învaţă prin ceea ce face, acţionează; 

 se joacă; 

 conţinutul cross-curricular al învăţării; 

 abordare holistică; 

 flexibilitate. 

 Totodată, învăţarea activă are loc prin promovarea comunicării 

spontane, implicarea directă a copiilor în învăţare, încurajarea cooperării 

cu colegii, evaluarea propriului progres. Iată câteva exemplificări: 

 prezenţa şi salutul – constituie o bună oportunitate oferită 

copilului de a se prezenta, de a număra copiii prezenţi, de a 

realize clasificări (câţi băieţi, câte fetiţe sunt prezente), de a 

utiliza cuvinte şi expresii specifice; 

 calendarul naturii – introduce noţiuni de vocabular utile în 

exprimarea stării vremii de către copii; 

 servirea mesei – pregătirea pentru servirea mesei implică 

dezvoltarea rutinelor esenţiale în învăţarea limbii privitor la 

igienă, aşezarea mesei, vesela utilizată, meniul servit, ce ne 

place/nu ne place; 

 pregătirea pentru somn, îmbrăcarea copiilor pentru ieşirile în 

curtea grădiniţei, plecarea acasă sunt ocazii de exersare a 

vocabularului în cepriveşt eîmbrăcămintea, încălţămintea, alte 

acţiuni specifice; 

 adunarea jucăriilor, alinierea în rând, aşezarea la masa de lucru 

poate fi realizatăca moment de rutină, prin intermediul 

cântecelor şi poeziilor. 

În predarea limbii române sunt utilizate metodele interactive, 

datorită eficienţeilor în ceea ce priveşte comunicarea şi vorbirea fluentă: 

role-play, mini-scenete, brainstorming, jocuri didactice, activităţi 

didactice prin care se urmăreşte transmiterea unor cunoştinţe sub forma 
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unui joc, care implică realizarea de desene, analiza şi comentarea unor 

imagini sau a unor secvenţe video, repetarea unor cântece. 

 Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere faptul că dezvoltarea 

vocabularului copiilor în limba română propusă spre studiu are loc 

treptat. Benefică este utilizarea, la început, a limbii materne şi a celei 

nematerne în paralel, până când copilul se poate exprima numai în limba 

străină, activitatea desfăşurată devenind cu adevărat o rutină. Conţinutul 

informaţional, vocabularul introdus trebuie să se sprijine pe ceea ce 

copiii ştiu deja, ―activitatea de astăzi constituie baza activităţii de 

mâine‖, iar suportul vizual, materialul didactic asigură reuşita în 

atingerea obiectivelor propuse. Repetiţia cu voce tare este prezentă în 

fiecare activitate. Utilizarea rutinelor în învăţarea limbii române de către 

copilul preşcolar constituie una dintre cele mai inspirate abordări ale 

predării-învăţării, oferă rezultate măsurabile, contribuie la creşterea 

încrederii în capacitateasa de a utiliza a doua limbă vorbită atât în clasă, 

cât şi în afara ei. 

Societatea în care trăim ne impune cunoaşterea limbii române. 

De aceea, în contextul globalizării specifice zilelor noastre, este 

deosebit de important să familiarizăm copiii cît mai devreme posibil şi 

cu o altă limbă în afară de cea maternă.  

 

C.Z.U.: 82.09 

 

Mititelu Oxana, conf. univ., dr. 

Universitatea de Stat din Comrat 

Republica Moldova 

 

MODELUL  „OMULUI NOU” PROTAGONIST AL 

ORGANELOR DE REPRESIUNE COMUNISTĂ 

Abstract: 
Literature bessarabian after '90 onwards gave to light work which is 

reflected in the reality of the communist era. Posing expose intimate spheres of 

operation of a coercive and society inhibited by ideological dogma where 

sequels are highlighted signs of violence totalitarian regime. We have in this 

regard the writing of Aureliu Busuioc Spune-mi Gioni!  

Communism, which claimed a new civilization by eliminating 

distinctions of class and where people could live in perfect freedom, was 

characterized both by terror, establishing absolute control of the past, wanting 
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to create a new type of man „sovieticus homo”, as demonstrated by Aureliu 

Busuioc Spune-mi Gioni! 

 

Deosebirea dintre cele două romane ale lui Aureliu Busuioc 

despre regimul comunist din Basarabia, „Pactizând cu diavolul‖ şi 

„Spune-mi Giony‖, este una de substanţă. Dacă „Pactizând cu diavolul‖ 

este relatarea, aproape în formă de reportaj, a siluirii morale şi 

psihologice la care e supus de către organele represive proaspătul 

repatriat Mihai Olteanu, siluire având ca scop „încadrarea‖ sa deplină în 

sistemul totalitar sovietic instaurat în Basarabia, apoi „Spune-mi Gioni!‖ 

este istoria unui membru activ şi convins al acestor organe, un zomby al 

ideologiei şi practicii comuniste, unul care a slujit sistemul din 

convingere, devenit copărtaş la crimele dezgustătoare ale acestuia. Este 

ca şi cum viziunea acelui ochi înspăimântător de Cronos care îşi 

aminteşte, nepăsător, fără ură şi fără milă, copiii devoraţi. Curajul 

artistic al scriitorului e tocmai în adoptarea acestei modalităţi literare: a 

face din spovedaniile unui „mizerabil exemplar‖ un roman. E o sarcină 

pe care nu oricare s-ar încumeta să şi-o asume şi căreia nu oricare i-ar 

ţine piept, pentru că, în definitiv e cu mult mai simplu, şi chiar mai 

confortabil, să compui ceva în jurul unei figuri pozitive exemplare. 

Poveştile romantice se înghit mai uşor de cititor decât sincerităţile 

brutale, cumplite. Or, Busuioc asta a vrut, să pună în centrul romanului 

său un ins nu numai moralmente mizerabil, dar şi unul posedat de ideea 

dreptăţii sale, unul care ar vrea, cu „învăţăturile‖ sale să-l readucă pe 

calea „cea dreaptă‖ pe nepotul său, care este convins că „spovedaniile‖ 

sale îşi vor avea efectul scontat. E tipul care îşi spune biografia nu ca pe 

o simplă evocare, ca o amintire de „veteran KGB‖ rămas în afara 

istoriei, imobilizat pe o canapea într-o cămăruţă dintr-un cămin sordid, 

ci ca pe o lecţie de viitor. Şi aici este marea putere a romanului. „Spune-

mi Gioni!‖ este o lecţie de viitor, dar alta decât cea dorită de Verdikurov. 

Sinceritatea sa totală se întoarce împotriva cauzei sale, pe care a 

îmbrăţişat-o din tinereţe, pe care a slujit-o până la bătrâneţe cu 

devotament, căreia îi găseşte mereu scuze când e vorba de crime şi de 

înjosirea omului. Comunismul lui Verdikurov este unul monstruos, 

inuman, în afara oricăror legi ale naturii, care aminteşte atît de mult de o 

frază aruncată, în plină construcţie socialistă, de Alexandru Ivasiuc: „Nu 

suntem altceva decât nişte atomi din inconştientul unui nebun‖[1, p. 
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336]. În definitiv, nu „mesajul‖, care ar putea fi redus la câteva fraze 

despre străşnicia sistemului totalitar comunist cucereşte cititorul, ci 

această modalitate de spovedanie a unui monstru exemplar, un monstru 

învins (de istorie), dar care nu vrea în ruptul capului să-şi recunoască 

eşecul. El vrea ca viitorul să continue acest trecut, crede cu toată puterea, 

sincer, că nepotul va înţelege şi-şi va însuşi lecţia de comunism a 

unchiului. Originală, în romanul „Spune-mi Gioni!‖, este credinţa oarbă 

în infernala religie planetară care a schilodit atâţia oameni, credinţă care 

face dintr-un monstru totalitar exemplar o victimă umană exemplară. 

Nouă e şi faţa cu care se arată oamenilor, concret, în viaţa de fiecare zi, 

această religie a terorii. 

Ion Tarabanţu, mai întâi, spre deosebire de fratele său Petre, este 

un paria al familiei sale, un ins care iese din tipajele familiei tradiţionale 

ţărăneşti, care nu se integrează convenţiilor, nu respectă îndatoririle ei 

morale. La şcoală, spre deosebire de eminentul Petre, e un codaş, aşa că 

tatălui său nu-i rămâne decât să-l dea ucenic la un cizmar din oraş cu 

ideea că va deprinde o meserie. Fuge de la cizmar, nu înainte de a-şi lăsa 

„autograful‖ de răzvrătit în cizmăria acestuia. Este prins şi ţinut, prin 

şantaj, dar şi cu ajutorul unor dulăi fioroşi, de un jupân Ghiţă într-o 

pielărie, şi silit să muncească în nişte condiţii de sclav. Într-o noapte 

încearcă să evadeze, dar este sfâşiat de câinii stăpânului. Aflat într-o 

stare aproape de moarte, este descoperit şi salvat de Riva Rosenberg, 

fiica unui industriaş evreu bogat. Aici începe „ucenicia‖ lui Ion 

Tarabanţu în „universităţile revoluţiei comuniste‖ pentru ca, după 28 

iunie 1940, conform titlului părţii a doua a romanului, să devină „calfă‖, 

apoi, în partea a treia, să se facă „maestru‖. Ucenicia începe cu un 

„învăţător‖ excentric, o nimfomană ca şi celebra Kolontai şi o romantică 

răsfăţată, Riva Rosenberg. Ea e prima care încearcă să-l lumineze asupra 

„raiului comunist‖ de la răsărit. Treptat cercul pedagogilor în ale 

comunismului se extinde. Ion Tarabanţu este primit candidat în partid în 

celula „Klara Zetkin‖,  i se face „o mare cinste‖, el fiind, spune Riva, 

„primul reprezentant al ţărănimii truditoare în celula noastră. Un plugar 

care a gustat din „binefacerile‖ capitalismului‖. „Plugarul‖ care trebuia 

să ştie manifestul partidului, statutul, să citească biografia tovarăşului 

Stalin, recunoaşte în faţa noilor tovarăşi că are doar patru clase primare 

la şcoala din satul Opărâţi şi că nu auzit de acest nume. Misiunea de a-l 

şcoli mai pe îndelete îi revine lui Onifrii Moscalenco, zeţarul tipografiei. 
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Cele patru clase, îi spune noul învăţător, nu sunt o piedică pentru a 

deveni un comunist adevărat: „Şi tovarăşul Kalinin mi se pare că nu are 

mai multe ca tine‖. „Asta m-a liniştit: nu oricine se poate compara cu 

tovarăşul Kalinin‖, afirmă naratorul, în spatele căruia simţim ironia  

acidă a autorului Busuioc.  

Adunările celulei de partid nu sunt decât nişte „ceaiuri‖ cu naive 

discuţii despre comunism, despre U.R.S.S., care nu trece dincolo de 

rudimentarele sloganuri ale ideologiei cu care Moscova de atunci, prin 

reţeaua Kominternului, încerca să intoxice minţile proletariatului 

mondial. Dar anumite fraze, aruncate întâmplător cu diferite ocazii 

descoperă deja cumplitul adevăr al ideologiei „luptei de clasă‖. „Mâna 

proletarilor trebuie să fie sigură. Încă nu ştiu burghezii ce-i aşteaptă când 

o să punem mâna pe putere‖, îi spune odată Onufrii tânărului său 

învăţăcel. Faţa hidoasă a acestei ideologii nu întârzie să se arate şi în 

interiorul celulei de partid de la tipografie. Un membru al celulei, tată a 

trei copii, supărat că a rămas fără serviciu, îi declară pe „tovarăşii‖ săi la 

Siguranţă. Gestul a fost ghicit de către Onufrii, anticipând o descindere a 

poliţiei şi evitând, astfel, pericolul de a fi cu toţii arestaţi. Vasile Radu, 

deşi nu ştia mare lucru din activitatea clandestină a conducătorilor 

celulei, merita o pedeapsă. Tovarăşii săi chiar se gândeau la una, dar, i-a 

mărturisit mai târziu Onufrii lui Tarabanţu, „cei de la centru au hotărât 

că un renegat nepedepsit e foarte periculos… Într-un cuvânt, trebuia 

lichidat… Cu orice preţ!‖ Hotărârea centrului o aduce la îndeplinire 

chiar Onufrii. Deşi era convins că acesta merita o pedeapsă mai uşoară, 

el – din solidaritate de partid, din sentimentul disciplinii şi al subordinii 

executive – cere, insistă să i se dea lui această misiune mârşavă, 

anunţând cu această primă jertfă de sânge a „luptei de clasă‖ a celulei de 

partid în care a „ucenicit‖ Ion Tarabanţu destinul de călău de mai 

departe al acestuia în calitatea lui de soldat al partidului, de executant al 

unei puteri criminale totalitare. Şi mai este un detaliu semnificativ. De 

felul cum l-a omorât pe tovarăşul lor trădător Onufrii îşi aminteşte, după 

28 iunie 1940,  în anticamera „comitetului împlinitor‖. E un loc 

simbolic, pentru că, după întâlnirea cu şeful, „plugarul‖ din Opărâţi este 

trimis la o şcoală NKVD din Harkov, iar Onufrii…„Nu ştiu ce să se fi 

întâmplat cu Onufrii, nu ne-am mai întâlnit niciodată, nici de auzit de el 

n-am auzit‖, spune Tarabanţu. De fapt, sârguinciosul executor al 

disciplinei oarbe de partid a devenit el însuşi o victimă al acestui sistem 
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fără cruţare. Omorându-şi la comanda centrului tovarăşul pentru trădare, 

el nu a făcut decât să confirme logica inumană, criminală a ideologiei şi 

politicii căreia i s-a dedicat cu toată ardoarea, ideologie şi politică 

departe de idealurile umanitariste afişate. Ideologia luptei de clasă, care 

în numele unui viitor colorat în toate culorile curcubeului, instigă 

violenţa, admite crima, nu are altă finalitate decât moartea şi nu putea să 

termine decât c-un sistem totalitar, cu instituţii de stat criminale, bazate 

pe o disciplină ierarhică de fier şi pe frică.  

Un mit „despre o lume frumoasă‖, susţinut de agentura O.G.P.U. 

şi oamenii Kominternului, era şi U.R.S.S., patrie liberă a dezmoşteniţilor 

sorţii, de unde, pentru „proletarii din toate ţările‖ venea comanda 

revoluţiei mondiale, mit după care se ascundeau planurile de expansiune 

ale imperiului sovietic. Înainte ca „proletarii‖ să conştientize „nobila şi 

importanta‖ misiune istorică ce le revenea în planurile secrete ale 

imperiului rusesc renăscut, venea „garda‖ de luptă a comunismului, 

echipele de ideologi, „revoluţionarii profesionişti‖, care în realitate nu 

erau decât spioni adevăraţi ori agenţi de influenţă remuneraţi ai 

O.G.P.U., precum s-a dovedit mai târziu, de pildă Henri Barbusse ori 

Luis Aragon, care în anii ‘30, în plin masacru stalinist a ţărănimii şi 

intelectualităţii ruse, cânta ode acestei organizaţii de tristă pomină.  

Era logica marxismului în practică, era un proces la scară 

mondială de manipulare şi spălare a creerilor, pe care Aureliu Busuioc îl 

arată în toată nemernicia sa infamă. Până a ajunge să fie el 

manipulatorul, iniţial, şi Ion Tarabanţu, intrat în mişcarea „ceaiurilor‖ 

ilegaliste, este un manipulat. Tovarăşii de la centru hotărăsc şi tovarăşii 

din celulă organizează la Tighina un miting, chipurile, antilegionar. În 

realitate, totul era gândit ca o provocare antiromânească şi prosovietică. 

Pentru aceasta era nevoie de un ins care nu fusese până atunci luat în 

vizor de siguranţa română. Alegerea cade pe tânărul „plugar‖ ilegalist. I 

se spune amănunţit ce să facă, i se pregăteşte şi un text de infierare a 

legionarilor (pentru a adormi vigilenţa agenţilor de siguranţă), apoi de 

laudă a „ţării dreptăţii şi libertăţii‖ de peste Nistru. Tarabanţu face 

întocmai cum a fost învăţat-dresat. Mitingul nu putea să aibă cine ştie ce 

urmări revoluţionare. Era o acţiune tipică de intoxicare ideologică şi de 

manipulare. Regisorii au rămas satisfăcuţi, i-o spune mai târziu Onufrii: 

„Centrul consideră o bună reuşită acţiunea de la Tighina, s-a scris în 

ziare, au scris şi cele sovietice…‖. Până să audă aceste laude la adresa 
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faptei sale „revoluţionare‖ Ion Tarabanţu, a trebuit să calicească vreo 

câţiva agenţi de siguranţă ca să scape cu fuga şi să se ascundă într-o 

locuinţă conspirativă. Pe capul lui e pusă o recompensă grasă, 250000 

lei, şi, în cele din urmă, revoluţionarul este prins şi judecat la trei ani de 

temniţă grea şi zece ani de muncă silnică. Ucenicia sa în „treburile 

comunismului‖ se terminase, hora drăcească l-a cuprins cu adevăratelea, 

ca pe un posedat. La auzul verdictului, Ion Tarabanţu se poartă cu totul 

inadecvat. „Când am auzit sentinţa, mărturiseşte el, am început să joc 

tananica şi să fluier‖. Aureliu Busuioc ştie să le aranjeze şi să le dozeze 

pe toate cu o mână de maestru. În celulă condamnatul începe răbojul 

zileleor sale de detenţie. Era 14 iunie 1940. Până la fatidicul 28 iunie, 

când Ion Tarabanţu, împreună cu romanul „Spune-mi Gioni!‖, trece la 

un alt capitol de viaţă, cel de „calfă‖ la şcoala comunismului, mai 

rămâneau două săptămâni.  

„Eliberarea‖ sovietică debutează cu ceea ce Paul Goma numeşte 

c-un titlu de carte „Săptămâna roşie‖, o săptămână de dezmăţ şi teroare a 

zişilor „revoluţionari‖, care, simţind că nu vor fi pedepsiţi pentru faptele 

lor, se dedau la cele mai nesăbuite crime, mai întâi împotriva 

reprezentanţilor în uniformă a administraţiei româneşti, apoi împotriva 

oricărui cetăţean pasibil să fie etichetat cu vorba de ocară de 

„exploatator‖. Riva Rosenberg,  personajul care a băut atâta ceai pe la 

întâlnirile secrete ale ilegaliştilor, care a reuşit chiar să stea vreo câteva 

zile prin închisorile „burghezo-moşiereşti‖ pentru activitatea ei 

comunistă, în 1940 avea nevoie să-şi demonstreze sieşi şi celorlalţi tăria 

de fier a caracterului revoluţionar. Conform logicii luptei de clasă, 

acesta, CARACTERUL, nu poate să fie de sex feminin, nu are milă, nu 

cruţă şi nu iartă nimic. Libidoul ei de nimfomană se dezlănţuie cu toată 

cruzimea în actele criminale cele mai neverosimile. Întâi, observă 

naratorul, „Cu toată căldura de afară, Riva îmbrăcase peste rochie o 

scurtă de piele neagră, încinsă cu o curea lată, din buzunar i se zărea 

mânerul „nagan‖-ului pe care îl observasem odată întâmplător în sertarul 

biroului…‖. Scurta de piele nu mai este un obiect de vestimentaţie, e 

„uniforma‖, e consemnul înrolării şi  înregimentării în armata cu nervii 

de oţel a comisarilor bolşevici. În continuare toate urmează această 

logică infailibilă a violenţei răzbunătoare, a violenţei pur şi simplu, ca 

act pur fiziologic de agresiune care nu are oprelişti morale ori sociale. Ea 

ucide pe comandantul închisorii, colonelul cu care numai câteva zile în 



312 
 

urmă se culcase şi căruia îi spusese că „i-a fost bine‖, apoi pe peronul 

gării omoară un alt ofiţer numai pentru faptul că acesta n-a vrut să-i 

cedeze drapelul tricolor. 

Interesant de remarcat că, deşi ideologia comunistă face apel 

constant la un umanitarism planetar, care ar înfrăţi oameni şi popoare, în 

fapt, orice manifestare de omenie este considerată ca o slăbiciune, o 

deviere de la principiile luptei revoluţionare, o cedare în faţa duşmanului 

de clasă. Spre deosebire de „umanismul abstract‖, cu tentă pronunţat 

burgheză, aşa-zisul umanism socialist este ghidat de un un singur scop – 

revoluţia mondială, şi are un singur principiu – a sluji interesele acestei 

revoluţii. Oricare alt principiu moral înseamnă o „ieşire din rând‖, o 

pasibilă acţiune de dezertare, lucru pe care Ion Tarabanţu îl va resimţi cu 

acuitate mai târziu de fiecare dată când a trebuit să aleagă între prieteni, 

rude, părinţi şi nestrămutata loialitate şi credinţă în marea şi groaznica 

armată secretă a N.K.V.D.-lui în care era înrolat. Spre marea sa „cinste‖, 

cum va citi odată în fişa de evidenţă personală întocmită de şefii săi, dar 

poate, mai degrabă, spre marele său noroc pentru că altfel ar fi fost pur şi 

simplu lichidat, de fiecare dată el a făcut „alegerea dreaptă‖, a fost de 

partea „cauzei partidului‖, a fost soldatul plin de credinţă al acestei 

cauze, piuliţa perfectă a acelei infernale maşini a terorii, care se ţinea 

tocmai pe această oarbă disciplină şi, cu bună seamă, pe frica 

generalizată, atotprezentă şi atotstăpânitoare din societate. El va 

deprinde din mers lecţia tăcerii, va învăţa că logica angajării comuniste 

exclude orice angajare morală, că, odată prins în frontul luptei pentru 

comunism, orice sentiment de prietenie, orice legătură de rudenie devine 

o povară, o piedică, poate chiar o culpă fatală şi va şti să se păzească cu 

ştrăşnicie de asemenea „păcate‖. Cu atît mai mult că aceste ruperi de 

familie, aceste curăţiri legăturile de trecutului erau stimulate de noua 

„confrerie‖ în care a nimerit Ion Tarabnţu. Era o parte componentă a 

unei logici mai largi de comportament social. Dispar, pe rând, foştii săi 

colegi de ilegalitate, înghiţiţi de maşina terorii roşii, sunt duşi în Siberia 

părinţii, dar proaspătul ajutor de împuternicit al N.K.V.D.-lui nu va 

mişca un deget pentru a încerca să-i salveze, să lămurească lucrurile. 

Când după Onufrii vin să-l aresteze pentru naivitatea sa de a-i fi scris lui 

Stalin o scrisoare împotriva noilor autorităţi instalate la Chişinău, 

Tarabanţu se face a nu auzi ce se întâmplă în camera vecină. „Nu 

puteam risca cu Harkovul‖, găseşte el mai târziu o explicaţie laşităţii 
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sale de atunci. Pe Riva o întâlneşte schilodită în biroul şefului N.K.V.D., 

colonelul Erofeev. Nici un semn că ar fi cunoscut-o vreodată, că ar şti 

ceva de trecutul ei prosovietic. „Dar dacă au vrut să mă încerce?‖, se 

gândeşte el cu oroare un pic mai târziu că ar fi putut ceda sentimentelor, 

şi admite chiar ideea unei culpe a Rivei. Deosebit de puternică e scena 

reîntâlnirii cu părinţii după mulţi ani lipsă din sat. Pentru a-l verifica, dar 

şi în tradiţia unei practici perverse a poliţiei politice sovietice, şeful său 

de la raion, Globov, îl trimite pe ajutorul său în satul natal, Opăriţi, 

responsabil de ridicarea elementelor duşmănoase noii puteri. În listele 

celor care trebuiau ridicaţi Ion Tarabanţu îi vede şi pe părinţii săi. Care-i 

va fi reacţia? Fireşte, una de soldat devotat al partidului. Într-o scenă 

memorabilă, de o intensitate psihologică extraordinară Aureliu Busuioc 

surprinde întreaga sa natură de copoi credincios, aflat mereu la pândă: 

„Tata nu zise nimic, trecu colţul casei şi cu o izbitură de picior doborâ 

leasa care despărţea curtea de grădină. Rămase aşa o clipă privind în 

întuneric. Stătea încordat, eram sigur că o rupe la fugă. Soldatul, un 

tinerel cu caş la gură, privea în altă parte. Activistul era ocupat să 

cerceteze buclucurile din căruţă. Băgai mâna în buzunarul pantalonului, 

pipăiii „nagan‖-ul. Mă apucă untremur mărunt, nu puteam să-l opresc cu 

nici un chip. Adică nu era de ajuns ce-mi făcuse, mai voia să distrugă şi 

ce-am făcut eu? Şi unde are de gând să fugă? Ori îşi închipuie că are 

unde? Soldatul privea cu ochi mari cireşul altoit din faţa casei, era, 

probabil, la prima roadă. La lumina slabă a lămpii observase desigur o 

boabă roşie, se întinse, o rupse şi stătea la îndoială – s-o pună în gură sau 

nu? Dar tata scuipă o dată lung spre grădină şi reveni lângă căruţă‖. 

Când, mai târziu, Globov îi spune că s-a convis de loialitatea sa totală 

atunci când s-a lăsat de părinţi, Tarabanţu, gândeşte în sine ca o maşină 

mecanică: „mă bucura faptul că devotamentul meu cauzei noastre nu era 

pus la îndoială‖.  

Este, până la urmă, greu de făcut o discernere, e imposibil de fixat 

într-o formulă unică acest comportament care se încheie cu o formulă de 

dosar personal: „devotat cauzei şi patriot sovietic‖. „Calfa‖ devine cu 

anii „Maistru‖, ofiţer cu grade mari în serviciul poliţiei politice numite 

K.G.B. Ion Tarabanţu, devenit prin forţa întâmplării, dar şi prin logica 

lucrurilor Ivan Verdikurov, este, fără îndoială, un monstru al unui sistem 

oribil. Dar dacă ne întrebăm ce l-a împins pe acest sturlubatic fiu de 

ţăran tocmai la fundul mizeriei umane, acolo unde nu există conştiinţă 



314 
 

morală, unde omul e redus la o simplă maşină de adulmecat „duşmanul 

de clasă‖, este greu să dăm un răspuns univoc. Desigur sunt mai multe 

cauze, mai multe componente biografice, istorice care l-au împins pe 

acest drum al degradării umane. Este, mai întâi, o intoxicare totală, 

spirocheta marxist-leninistă contaminată în tinereţe, de care, cum scrie 

Belu Zilber, nu mai poate scăpa nimeni. Este şi frica care s-a înstăpânit 

peste întreaga societate odată cu venirea comuniştilor. Este şi o dorinţă 

arivistă, şansa unei cariere de care s-a prins absolventul celor patru clase 

primare din Opărâţi (odată ce tovarăşul Kalinin a reuşit, de ce n-ar reuşi 

şi el?). Este şi conştiinţa unei fatalităţi pe care o impune sistemul 

totalitar, gândul că împotriva unei maşini atât de puternice nu e nimic de 

făcut decât să i te supui, să te integrezi în ea, să devii mecanismul ei 

ascultător. În faţa crimelor un zomby nu are remuşcări, numai, uneori, 

senzaţii de greaţă şi sentimentul asuns al unei puteri nelimitate asupra 

oamenilor. Acest sentiment al puterii vrea veteranul K.G.B. să-l 

transmită prin memoriile sale nepotului său, un incorigibil stricat de 

democraţie. Dar, spune Alexandru Paleologu, care a făcut ani buni de 

închisoare comunistă, „Exaltarea energiei şi dominaţiei, a pretinsei 

„vitalităţi‖, nu duce decât la pustiirea vieţii. Unde domneşte forţa, 

dragostea nu există. Unde domneşte forţa, nimic nu există. Decât 

neadevărul. Cine e refractar la retorica forţei, acela, vulnerabil desigur, e 

invincibil. Dacă e vorba de forţă, aceasta e cea adevărată. Eugen Ionescu 

a arătat-o în  Rinocerii şi a spus-o în zeci de articole şi intervenţii‖[2, p. 

94]. 
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PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ ÎN 

SISTEM HIBRID 

          

Problemele actuale ale predării limbii române sunt legate de 

stadiul teoretic și, de multe ori, ideologic al cercetărilor și practicilor 

academice și pedagogice din domeniul umanist. Cu alte cuvinte, pe 

lângă ralierea la metodele de predare actuale (care așază în centru 

metoda comunicativă), profesorul trebuie să evalueze auditoriul și 

formația acestuia, precum să accepte că, de cele mai multe ori, cel care 

învață o limbă ca limba a doua nu o face din rațiuni de specializare 

filologică, de cele mai multe ori. 

Putem afirma că dificultatea majoră, din perspectiva profesorului, 

constă în a reuși să pună de acord esențialismul domeniului propriu cu 

instrumentalizarea studiului unei limbi, așa cum se întâmplă de cele mai 

multe ori. Este important de menționat că nu numai cei care studiază 

româna ca limbă străină, fără a avea vreo legătură identitară cu România, 

instrumentalizează studiul limbii. Aceasta se întâmplă, din experiența 

mea și în cazul descendenților de limbă de origine sau a celor care „au o 

intenție de limbă de origine‖, așa cum se numesc în literatura de 

specialitate. Aceștia din urmă au „auzit‖ limba română în familie, la 

generația a doua de ascendenți (bunici) sau rude colaterale, ori sunt 

persoane care au o relația interpersonală cu vorbitori de limba română. 

Lor li se adaugă cei care studiază limba română din interes profesional 

(doresc să facă cercetare de teren, să citească bibliografie de specialitate 

în limba română sau să devină fluenți pentru că studiul unei limbi de 

circulație restrânsă aduce puncte mai multe în CV). Pentru că, de obicei, 

numărul de cursanți la o limbă de circulație restrânsă este mai redus, iar 

aceștia au un profil foarte specializat, de multe ori profesorul trebuie să 

îi înscrie în aceeași grupă și pe descendenții LO, din cele două categorii 

menționate mai sus.  

Trebuie să precizăm că, indiferent cât de mult ar cântări 

declarațiile cursanților, ori dorința noastră de a trata un cursant 
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descendent LO drept un vorbitor competent care trebuie atras spre 

studiul literaturii române, de pildă, realitatea este că acesta este format 

de tipul școlii în care a studiat. Chiar dacă utilizează limba română în 

familie, dacă nu a studiat-o la școală, cursantul se află în situația de a 

studia o a doua limbă. Competențele, cât există, sunt de obicei 

distribuite inegal pentru cele patru abilități de comunicare, iar fluența 

este adeseori scăzută din cauza vocabularului limitat, redus la 

conversațiile de familie sau la „limba copilăriei‖, ori din cauză că 

respectiva persoană folosește o variantă regională a limbii. 

Care sunt termenii care definesc statutul și poziția profesorului în 

relație cu limba pe care o predă? În sistemul lectoratelor, limba română 

este predată de  vorbitori nativi, cu studii filologice de specialitate 

(postuniversitar avansat) și experiență în predarea limbii române ca 

limbă străină. Pariul eficienței didactice și al excelenței academice ne 

conduc, de multe ori, la ignorarea realității cu care lucrăm. Din punctul 

de vedere al profesorului, acesta trebuie să inițieze pe cursanți în 

identitatea culturală românească. Să recunoaștem, ca formație suntem 

tributari unui canon identitar care are în centru literatura națională. De 

aceea, face parte din misiunea noastră academică și pedagogică de a 

preda limba română prin conținuturi, așa cum știam din manualele 

tradiționale, bazate pe traducere-retroversiune și exerciții gramaticale 

repetitive. Nu ne simțim confortabil când trebuie să predăm limba prin 

metode comunicative, credem că acesta este un compromis peste care 

trecem numai însoțindu-l de un discurs critic continuu. După câțiva ani 

serioși de experiență, atât în cadrul cursurilor de vară de limba și cultura 

română într-un centru universitar românesc, cât și la Universitatea 

Columbia, am realizat că identitatea studenților noștri nu este dictată 

numai de apartenența lor etnico-politică sau de moștenirea culturală 

individuală. Toți sunt, indiferent de facilitățile tehnologice, ceea ce se 

numește „nativi ai epocii digitale‖. Pentru mulți dintre ei, recursul la 

texte de secolul al XIX-lea, al căror imaginar le este greu accesibil 

(uneori, chiar vocabularul le este greu accesibil) nu este calea cea mai 

adecvată de a-i atrage spre studiul limbii și culturii române. Unii, pur și 

simplu nu au apetență și interes profesional pentru literatură sau nu 

înțeleg de ce studiul limbii, care este un instrument de comunicare, 

trebuie să treacă prin istoria literară. Aici intervine o discrepanță între 

universul de așteptare al cursantului și acela al profesorului.  
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Cum am încercat să rezolvăm problemele? 

1. Am prezentat, în limba-bază a cursanților, un profil sistematic al 

culturii române, menționând că, asemenea tuturor culturilor 

moderne din sud-estul Europei, aceasta așază în centru canonul 

literar. Mai precis, identitatea este și aceea literară, pe care o privim 

diacronic. 

2. Am construit, în cadrul proiectului Shared Course Initiative, finanțat 

de Fundația Mellon, la care participă Universitățile Columbia, Yale 

și Cornell, o programă de curs interactivă, care să poată avea sens 

pentru studenții de la universitatea de la distanță. În urma 

seminariilor profesionale, s-a decis că formula cea mai bună de 

învățământ la distanță este aceea hibridă, studenții de la 

universitatea „primitoare‖ urmând să participe, prin videoconferință, 

în timp real, la curs. Activitățile independente, temele, de obicei 

concepute ca forme de colaborare, pentru a crea sentimentul 

apartenenței la o comunitate de studiu, au fost monitorizate pe 

platforma de tip Blackboard (Coursework) a universității. Desigur 

că există și activități de studiu individuale, iar comunicarea este 

directă cu profesorul, fie prin mesaj electronic, fie prin skype, pentru 

a crea o alternativă cât mai realistă a orelor de consultație 

3. Am integrat, alternativ, lecții din manuale alcătuite pe principii 

comunicative (ex. manualele Puls), cu materiale proprii, în care 

materia predată, sarcinile de lucru, activitățile în colaborare și cele 

independente au fost dozate după principiile constructivismului. De 

pildă, pentru nivelul începător- o călătorie la București. Am folosit 

pentru înțelegerea după audiție și producție/interacțiune orală 

videouri și materiale audio disponibile pe pagina web a Centrului de 

Limbi de la Columbia, am creat pentru fiecare exerciții care au putut 

fi combinate pentru lucrul în colaborare 

4. Pentru studiul mai amănunțit al temelor culturale, am creat un 

proiect wiki, pe care am putut să-l urmăresc și să intervin în editare. 

Studenții nu au primit permisiunea să editeze textele colegilor până 

la nivelul intermediar, au avut doar posibilitatea de a insera 

comentarii. Wiki a devenit și spațiu de studiu, prin care am putut 

urmări progresul săptămânal și eventualele probleme. Proiectele 

wiki au pornit de la teme curente ale cursului (București, alte zone 
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din România) și au încurajat abordarea unor teme de interes pentru 

studenți. 
5. Lucrul în colaborare, pe wiki, a permis calibrarea problematicii de 

conținut. Astfel, în semestrul al doilea am introdus conținuturi 

culturale de bază, urmând să anticipăm prin aceasta structura 

nivelului intermediar, unde pornind de la situații, dialoguri, imagini 

contemporane, am introdus treptat elemente de mitologie și istorie a 

României, iar în semestrul al II-lea, fragmente de literatură, atât cât 

le erau accesibile studenților. Rezultatul: semestrul al II-lea, nivel 

intermediar, studenții au citit împreună Sînt o babă comunistă de 

Dan Lungu și au alcătuit, în colaborare, un alt final al romanului 

însoțit de o reconstituire cu imagini și comentarii a epocii, așa cum 

au înțeles-o ei.  

6. Nivelul avansat este dedicat conținuturilor, astfel că în anul 

universitar precedent am realizat un semestru un curs de stilistică 

aplicată, iar în semestrul al doilea un curs despre filmul românesc 

contemporan. 

Evaluare 

Formativă:  2-3 teste scurte pe semestru, testând toate abilitățile 

Sumativă - un proiect final sau un test final 

Rezultate 

- crearea unei comunități confortabile de învățare; 

- cooptarea formației și cunoștințelor studenților în studiul limbii și 

culturii; 

- deschiderea apetenței pentru cultura română; 

- familiarizarea studenților cu chestiuni contemporane ale culturii; 

- cooptarea studenților descendenți LO ca tutori și experți unde este 

cazul. 
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SUBVERSIUNEA - DOMINANTA ETHOSULUI  EXILATULUI 
                                                 

Abstract: 
This article embraces the aspects of the poem by Liviu Damian „Dar 

mai întâi...” This poem is about the resistance and the human unity in 

totalitarian system. The poem is centered on the Author’s personality and 

fighter as predecessors, as the model of personality that pins on a mission and a 

rise consciously. It is a predestination and courage to be in front of a definite 

community and at the same time to hide in it, which he represents and controls 

Article describes the Liviu Damian’s poem theme between tradition and 

modernity.  Poet use metaphorical language to express the drama of destiny of 

creation in the totalitarian system. Article reveals the subterfuge fighting 

communist censorship, shows a model of analysis of symbols in different 

contexts. Examples of modern literary art are illustrated in the work „Sânt 

verb”,  which is one of the best volumes of the poet. Poem about Lenin is also 

overloaded by verbs and subversive ideas. Writer's work retains its topicality. 

Writer's work retains its topicality because artistic mastery, through 

problematic. 

Key words: system, totalitarian, community, poet, resistance, message, 

deportation, subversiv.     

 

Revenirea celor interzişi, ostracizaţi, întemnizaţi se face pas cu 

pas, recuperîndu-se operele înterzise, acelor  uitaţi,  pentru a fi 

reintroduse în circuitul literar contemporan. În ultimele decenii 

cercetările au adus o importanţă de accent a acestui fenomen cultural-

literar, favorizând studiul analitic şi sintetic al culturii literare româneşti.  

(M. Cimpoi, A. Ciocanu, M. Dolgan, A. Burlacu, A.Ţurcanu). Au apărut 

şi atitudini cât se poate de diverse, în funcţie de punctul de vedere 

abordat de fiecare cercetător în parte. Fiecare dintre versiunile 

concurente atrage atenţia cercetătorului asupra unor coexistenţe între 

vechi şi nou, între constantele comportamentale şi de gândire ale 

personalităţilor (scriitorilor), pe de o parte şi, straiele mereu noi pe care 

le îmbracă aceştea, inovând creativ, de la o epocă la alta.  
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Din acest unghi de înţelegere,nu putem fi decît de partea opiniei 

celor critici care susţin că o istorie literară reprezintă o riguroasă 

sistematizare de autori şi texte care împreună configurează, o tradiţie, un 

suflet, un specific, un canon, o conştiinţă, un destin [4]. De aceea, în 

liniile ei mari, literatura română postbelică din Basarabia a fost o 

literatură a rezistenţei şi o literatură de rezistenţă, iar scriitorul 

basarabean a avut mereu conştiinţa că trebuie să fie un martor activ al 

marilor frământări, angajat permanent în raport cu vremea şi cu marile ei 

probleme. 

       E de menţionat şi alt aspect al problemei. Opţiunea pentru 

estetic în literatura română postbelică din Basarabia a însemnat, de fapt, 

opţiunea pentru o cale proprie de creaţie. Poeţii au trebuit să-şi 

definească atitudinea faţă de tradiţie, să-şi găsească fiecare în căutările 

neomoderniste ale poeziei locul său şi să demonstreze viabilitatea 

modalităţii de creaţie adoptate. Nu a fost uşor. În lipsa unui mediu 

sănătos, normal de creaţie, în absenţa unei tradiţii constituite şi 

recunoscute, cu golurile de cultură estetică şi cultură generală inerente 

şcolii sovietice din care abia ieşiseră tinerii scriitori de atunci, tatonările 

de creaţie semănau mai degrabă cu nişte dibuiri a unor fiinţe abia trezite 

la viaţă, nu mai vorbim de faptul că uneori orgoliul unei afirmări rapide 

îi arunca, totuşi, pe unii în braţele întotdeauna deschise ale ideologiei. Şi 

mai era „tradiţia‖ sovietică, pentru orice carte de debut, a poeziilor 

obligatorii „cu mesaj civic‖. Liviu Damian, alături de confraţii de 

generaţie, a trebuit să treacă printre aceste furci caudine, conştient, 

totuşi, de o misiune mai importantă decât cea de versificator umil la 

temele indicate de partid. În acest context, creaţia lui Liviu Damian 

ocupă un loc de cinste care a dat poeziei postbelice autoritate, civism, 

spirit ludic, precum şi noi formule artistice. Prin intemediul creaţiei 

poetului, precum şi ai altor scriitori ai perioadei şaizeciste, poezia se 

liricizează, se dezvoltă organic, capătă noi conotaţii subversive. 

De la ‘90 încoace se tot vorbeşte despre rezistenţa prin cultură. Ar 

fi şi aceasta un colac de salvare în calea Neantului. Nu mai ştim dacă 

mai interesează astăzi pe cineva curcubeul lui Grigore Vieru, ţarcul lui 

Emil Loteanu sau poemul cu Lenin al lui Damian Dar mai întâi…(1971) 

 Într-o analiză a poemului lui Liviu Damian Dar mai întâi..., care 

poartă semnele puternice ale epocii, Eliza  Botezatu strecoară unele 

observaţii foarte pătrunzătoare. „Întreaga lucrare, afirmă criticul, este un 
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elogiu comuniunii: comuniunea omului cu natura, legătura de 

continuitate cu înaintaşii‖ [1. p.127], specificând mai apoi: „S-ar crede, 

poate, că o carte despre exil trebuie să fie o filă despre singurătate şi 

tristeţe, despre o înceată, dureroasă şi neistovită suferinţă a sufletului. Ei 

bine, poemul lui Liviu Damian e un poem despre rezistenţă. Poetul 

încarcă peisajele de valenţe sufleteşti, întreaga atmosferă e plină de 

plasticităţi, zvonuri, miresme, dar şi de stări de suflet. În acest peisaj 

pictat cu mijloace de o exemplară simplitate sunt pomenite jocurile 

candide ale naturii, rugul, marile vânturi siberiene‖ [1. p.155]. 

Comuniunea şi rezistenţa sunt pilonii spirituali  pe care se înalţă ethosul 

exilului lui Liviu Damian, un ethos al rămânerii şi al dăinuirii omului (şi 

a poporului său) în timp.  

Ideea de comuniune transpare cu o mare forţă de convingere 

practic din fiecare secvenţă. Ea este sugerată prin imagini, simboluri şi 

miteme care înglobează în sine sensurile unei exixtenţe poetice 

identificabilă fie în realităţile unui peisaj specific autohton, fie în 

imaginarul fundamental al poeziei naţionale precum sunt: râul, ramul, 

izvorul, steaua, „apele dorului‖, fluierul etc. După monologul 

armonistului, care comentează cu scepticism planurile revoluţionare (ale 

lui Lenin), poetul revine iar la ideea de răscoală, de răzvrătire, la gândul 

„scânteiei din care va porni pălălaia‖. Secvenţa aşa şi se cheamă – „A fi 

scânteie‖. Este aici iar o identificare ambiguă dintre poet şi ideea de 

„înaintemergător‖ care o comportă la începuturi exilul lui Lenin. 

Descoperim un sens mesianic al revoltei, care vine de la Eminescu prin 

Mateevici la autorul poemului „Dar mai întâi...‖. E o chemare de 

„ridicare‖ în mijlocul nopţii, adresată unui interlocutor imaginar. E un 

îndemn, care  semnifică, de fapt, imboldul interior de care e frământat 

însuşi poetul, un imperativ adresat sie însuşi, proclamarea unei meniri 

mesianice: „În mijlocul nopţii/ ridică-te pe-un deal./ Măsoară apele 

întunericului/ ascultă trecerea vântului/ priveşte căderea stelelor/ şi 

umbletul izvoarelor/ din pământ în pământ./ Trebuie ca unul/ să se 

trezească înaintea celorlalţi./ Să fie scânteie/ pentru pălălaia de mâine.‖ 

Ambiguitatea apelului se descoperă treptat prin intercalarea între 

semnele „exilului siberian‖ a unor imagini dintr-un timp şi un spaţiu 

uşor identificabil în datele istorice exiluli sovietic al basarabeanului. 

‖Reformele Dumei vin şi se duc‖, scrie autorul, făcând, parcă, o 

trimitere la realităţile Rusiei de până la 1917. Imediat însă continuă într-
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un mod cu totul neaşteptat: „Situaţia rămâne aceeaşi./ Câmpia a umblat 

şi-a întrebat./ Unde erai?/ Bobul de grâu a fost măturat./ Unde erai?/ 

satul a fost înstrăinat de sat./ Unde erai?/ Bogatul a rămas bogat./ Unde 

erai?/ Săracul e mereu certat./ Unde erai?/ Un munte de sare am mâncat./ 

Unde erai? Uitarea ne-a înconjurat/ Unde erai?‖ E clar că „bobul de grâu 

măturat‖ şi toate celelalte înşiruite de poet trimit la realitatea 

basarabeană sub comunismul sovietic. Pe de altă parte, întrebarea „unde 

erai?‖ are evident o adresă dublă. Mai întâi, e o întrebare retorică 

adresată celui care a făcut ‖să izbucnească din scînteie pălălaia‖, 

sugerând o neconcordanţă între ideile revoluţiei şi urmările ei. Dar, pe de 

altă parte, întrebarea, venind din partea unui adresant anonim, din rândul 

căruia (cărora) face parte şi poetul-profet, poate fi citită şi ca o strigare 

deznădăjduită, ca voce a poporului adus la limita disperării către poetul 

său proroc. Versurile următoare, care trimit în subtext la eminescianul 

„râul, ramul‖,  întăresc această interpretare: „În sâmbur?/ În floare?/ În 

pai?/ În râu, în ram./ În voi eram.‖ Procesul de ambiguizare a imaginilor 

conducătorului revoluţiei şi a poetului-profet permite actualizarea 

insesisabilă a mesajului de răzvrătire, suprapunerea ideei de revoluţie 

peste o realitate care trezeşte cu putere un sentiment adânc de revoltă, un 

impuls de răscoală. „Fă-ţi sabie din cuvânt./ Alebardele nu mai ce 

spune./ Fă-ţi scut din raţiune./ Au ruginit şi coif, şi zale.‖ – îşi spune 

sieşi poetul identificat cu glasul poporului său impilat, stăruind asupra 

forţei dinamitarde a gândului, subliniind, în subtext, marea 

responsabilitate pe care o are omul faţă de ideile sale: „Azi te apără/ ori 

te omoară/ în primul rând/ ideile tale.‖ Odată aruncat în mulţime, gândul 

devine o forţă mobilă, vie, ardentă: „Din loc în loc/ sămânţă de foc.// 

Eşti tu/ sau numai gândurile tale/ scânteie nebănuită şi trează/ peste care 

cerul lăcrimează/ şi n-o stinge/ scânteie de sânge.‖ 

Nu mai regăsim în această prezenţă a ideei de răzvrătire 

dezlănţuită acea retorică meditativă din poezia „Cenuşă din vatra 

răscoalelor‖ publicată în „Sânt verb‖, prin care poetul făcea doar 

trimitere la o istorie demult apusă a răzmeriţelor ţărăneşti: „găsi-voi 

cuvânt ca să steie/ Bocet de piatră-n câmpie/ Sub ploaie, sub curcubeie,/ 

Sub iarba pururea vie?// Cuvânt cu tăişuri de bardă/ şi zvâcnet nebun de-

mbşciu./ Găsi-voi cuvânt ca să ardă/ hârtia sub mână când scriu?‖  Un 

prezent imperativ pune întreaga fiinţare a poetului în cadrul unei realităţi 

care reclamă revolta, care o conţine parcă în semnele sale de energie în 
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plină fiinţare, sau, dacă e să ne exprimăm cu vorbele poetului, o conţine 

în „starea totală‖ a unei învolburări răbufnind din adâncuri, numită de el 

în tradiţia unui vitalism modern „elan vital‖. Referindu-se la lirica lui 

Liviu Damian de după volumul „Sânt verb‖, criticul Mihai Dolgan 

observa: „Universul acestei poezii se constituie, de obicei, din situaţii-

limită, din disonanţe estetice şi sisteme de opoziţii, din gesturi bărbăteşti 

răspicate şi din confesiuni sacre, dintr-un limbaj poetico-eseistic bine 

articulat. Pe poet îl interesează nu atât lucrurile în sine, cât reacţiile 

psihologice la aceste lucruri, învăluirea lor cu vrajă lirică şi inefabil, nu 

atât cauzele, cât efectele surprinzătoare, nu atât intermediarul, cât 

momentele de cotitură, extremele – izvor nesecat de tensiuni, care-l scot 

pe om din comun şi-i deschid ochii asupra realităţilor evocate.‖[3. p.194]  

Aceste caracteristici transpar deja în „Sânt verb‖, dar în „Dar mai 

întâi...‖ ele susţin deschis o textură subversivă uşor de depistat la toate 

nivelurile poeziei. Subversiunea este dominanta ethosului exilatului, a 

celei duble existenţe umane pe care o impune lupta şi coerciţia, gândul 

ascuns cu implicaţiile sale de răzvrătire şi autoritatea care 

supraveghează, controlează şi constrânge.  

Câtă distanţă între acest „inginer al spiritului‖ de pe plaiurile 

mioritice, topindu-se în elementele rezistenţei „de-acasă‖, şi acei 

inflexibili (de fer, de oţel – jeleznâi Felix, Iosif - Stalin) ingineri 

bolşevici ai revoluţiei, care au scăldat veacul XX într-o baie de sânge! E 

o viziune a comuniunii omului cu natura, uşor de de descoperit în lirica 

populară începând cu capodopera naţională „Mioriţa‖, criticul Mihai 

Cimpoi observa intr-un portret literar făcut poetului: „A cânta‖ vine de 

mai departe de fire: din întregul pe care îl face ea cu universul. După 

cum ştim din „Mioriţa‖, raporturile lăuntrice ale acestui întreg nu sunt 

intime, sărbătoreşti, nu sunt nici de natura celor, care caracterizează 

unirea obişnuită a părţii cu întregul, ci sfinte, adică de integrare firească 

în univers.‖[4. p.163] 

Cu această viziune a poeziei, a „cuvântului‖ poetic şi a menirii 

poetului, a exilului şi a revoluţiei, Liviu Damian se apropie de o expresie 

tot mai directă a condiţiei sale de poet cu conştiinţa exilului.  Fără 

voaluri, ambiguizări şi suprapuneri de semnificaţii de răzvrătire, el pune 

alături, deloc întâmplător, două secvenţe: „A fi cuvânt‖, având subtitlul 

„monologul poetului‖, şi „A fi revoluţie‖. „Umplu casa cu existenţe 

imaginare‖, declară poetul, dar imediat se adresează iubitei: „Cine te-a 
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învăţat/ să îngenunchezi în faţa cuvântului nespus/ fie el floare de măr/ 

ori paloş setos de mişcare?‖ Forţa cuvântului nespus, care poate fi pe 

rând, sau concomitent, floare de măr şi paloş setos de mişcare, reprezintă 

o putere extraordinară („văpaie‖, îi spune poetul), dar şi un destin. O 

predestinare, care apasă din interior asupra conştiinţei poetului într-un 

mod imperativ: „Hârtie, maică hârtie/primeşte-mă-n pace/ ce greu se mai 

scrie/ce greu se mai tace.‖ 

Odată puse pe hârtie, cuvintele nu mai aparţin autorului, trec în 

lucrarea lor anonimă din inima cititorului: „când adormi îmbrăţişezi 

cuvintele mele/ cu ele râzi, cu ele plângi/ văpaia lor în braţe-o strângi./ 

Iar eu pierdutu-le-am pe ele.‖ Vocaţia de Poet şi vocaţia de Luptător, 

găsindu-se alături, atestă aceeaşi finalitate a anonimatului colectiv, a 

comuniunii cu Toţi ceilalţi: „A fi în frunte/ a te cheltui în anonimat/ 

fiindcă nici odată nu vei şti/ ce-ai făcut tu şi ce-au făcut alţii.‖ Este o 

comuniune de regăsire şi modelare reciprocă. Mai întâi este vocaţia 

uitării de sine în alteritatea anonimă. Eul vine să exprime aspiraţiile, 

sentimentele, frământările celorlalţi. În secvenţa „A fi revoluţie‖ citim: 

‖A ieşi în stradă cu pumnii goi/ dar a avea pe cineva în spate/ înţelegerea 

cioplitorului de metale şi lemn/ dibăcia plutaşului de munte/ agerimea 

vânătorului/ dragostea de pământ a ţăranului/ lacrimile mamei tale/ 

aruncate în braţele vântului./ A privi cu ochii lor/ încercaţi de flăcări/ de 

ceaţă şi ploaie tomnatică/ a te exprima prin cuvintele lor/ a pipăi 

realitatea/ cu mâinile dubălarului/ croitorului şi a le celui/ care scoate în 

faţa soarelui sarea./ Această vocaţie/ de a-ţi uita sinele/ de a trece 

dincolo de tine/ în alte existenţe/ în altă bucată de pâine/ în alte 

îmbrăţişări.‖ Şi poetul, şi luptătorul sunt înaintemergători – o vocaţie, 

dar şi un risc asumat: ‖A fi în frunte/ primul a da ochii cu bezna/ primul 

a-i simţi răsufletul de gheaţă/ primul a cunoaşte limitele/ de piatră, de oc, 

de pâine şi vis‖. Liviu Damian a avut această obsesie rimaudiană a 

poetului care se uită pe sine în celălalt, care îşi refuză subiectivitatea 

eului pentru o mai adâncă scufundare în „infernul‖ realităţii, a unui 

infern totalitar în cazul poetului basarabean, care reclama la modul 

imperativ asumarea maximei răspunderi – a rezista prin identificare şi 

cunoaştere şi a-l birui prin înţelegere şi expresie. 
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